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LIVEO líL

.CAPITULO L

Chegada do Senhor Arcebispo Eleito a Lisboa

ticceiluçúo da Nomeação ao arcebispado i

e primeiras consequências dtíla»

**X ^i o DIA 19 de Outubro de 1789 (copiamos
a relação da mesina aothorizada Tesíemuiiha
jocular) entrou na barra de Lisboa a charrua
Águia; e por faltar a maré, e ser já quasi

noite, deo-se fundo fora das Torres, No dia

seguii^te pelas 8 lioras da manha abordou á
charrua o escaler do Ministro de Estado Mar-
tinho de Melío e Castro, com ordem para nel^

le se transportarem o Senhor Arcebispo, e o
Capitão General João Pereira Caídas para ter^

ra : embarcando-se ambos no dito escaler, fo--

ráo desembarcar ao cães de Belém : ahi achá^

rao huma sege do Ministro d'Estado, para cu?

ja casa se dirigirão; e estando algum tempo
eom o raesiiio Ministro, este se metteo na sege

A2



4

CGiii O Seiílior Arcebispo, e se encaonriliáráo

para o Paço cie Queluz, onde S. Ex.^ beijou a

mão a S. Magestade: dahi voltarão para ca?a,

onde S. Ex.» jantou ; e íindo o jantar passou

na mesma seíje a cumprimentar o Ministro de

Estado dos Neírocios do Reino, o Bispo Con-

fessor de S. ^iao-estade, e outras Pessoas da

sua amizade, e ao anoitecer se recolheo ao

Convento de ?sossa Senhora de Jesu?, em cnja

lo-reja o recebeo a Communidade dos Religio-

sos debaixo do pallio, e se cantou o Te Deutn^

kc''
"Passados aiffuns dias \ol'fou S. Ex.' a

beijar a máo a S. Magestade, e expor-lhe al-

guns motivos de escusa da sua translação pa-

ra Bras:a ; e não llie sendo estes attendidos,

cuiiion logo em fazer aproinptar o Processo, e

Procuras, que íbráo enviadas para Roma nos

fins de Novembro, para se expedirem as Bul-

ias, kc."
Mas ouçamos como o mesmo Prelado fal-

ia na sua acceitaçao. Respondendo a huma
Carta do Bispo de Viseu, depois de lhe referir

o successo, diz assim: " Em fim seja o que

for, conheci, que Deos me fallava pela voz de

hum acontecimento táo extraordinário : deixei

a minha Igreja, expuz desassombradamente os

motivos, o\ie me pareciao enct nírar esta trans-

lação: não feiráo admittidos: abaixei a cabe-

ça': e aqui estou agora assaltado de novos

sustos, e terrores a vista do pezo enormissiuiO,

que anieaçu de perto os meus débeis hombros.

Hum.a espécie com tudo sua\iza em parte a

minha amargura; e he, que tenho nessa Pro-

>incia a V. Èx.% e outros dignos Collegas, em



ciijo ilíuiiiinado conselho , e exemplo espero

achar o mais poderoso recurso."

Este recurso da communicaçáo episcopal

com os Colle,f>as em espirito de nniáo, e de
modesta docilidade, que procurara no Pará,

logo o começoií a procurar também no Reino.
Escrevendo ao Bispo de Bragança e Miranda,
depois de lhe fallar com a cosíismada homil*

dade nas suas próprias qualidades, contináa:
"Quero-me persuadir com tudo, que as mi-

nhas intenções nao seráo absolutamente ocas,

e infructiferas, tendo hum soccorro táo eíFicaz

nos exemplos, e luminosos conselhos de V.
Ex." , e dos outros digníssimos Suftraganeos.

Náo importa, que esteja velho, e achacado;
contemplando bem essas veneráveis ruínas, eu
não deixai ei de descobrir os mais preciosos

modelos para a minha imitação." Responden-
do ao Bispo do Porto, diz : "Tive a honra de
receber a Curta de V. Ex."; e cora elia a mais
grata satisfação, considerando-me possuidor
de testemunho tão claro da sua affeição, e ur-

banidade. V. Ex.* he muito illurainado daá
luzes da Fé, para deixar de conhecer o estra-

nho abalo, que causaria em meu espirito esta

inesperada resolução da Soberana ; e que, a
não se me fazer sensível a voz do Senhor por
hum complexo de eircumistancias tão extraor-

dinárias, inutilmente procuraria escapar á no-
ta de temerário, sujeitando os hombros a esíe

pezo enorme, e intiniíamente superior ás mi-
nhas débeis forças. Mas em fim quem he o
homem

,
que possa contestar os Juízos do

Eterno? Fallnu pelo oráculo da Soberana;
obedeci: e apezar dos gritos da natureza, e



da razáo,eston muito confiado no soccorro

claquella omuipotente idíio, que faz como tim?

bre algumas vezes de escolher o que ha de

mais desprezível, para servir de insírumeoto ás

suas obras magnificas: muito principalmente

sabendo, que nos exemplos, e conselho de V.

Ex.% e dos outros dignos CoUegas dessa Pro^

,\'incía, tenho hum recurso poderosíssimo para

especar a minha extrema fraqueza, &c." Em
buma Caria ao Vigário Geral de Valença (que

ainda teremos de citar a outro respeito) lhe

diz: "Quero, que logo que chegar a Tui o

Ex™° Prelado daquella Diocese, V. m. o vi»

siíe em meu nome, seguraudo-o do profundo

respeito, que conservo pela sua amabilissima

Pessoa, e do R>uito que desejo imitar os raros

exemplos de virtude, com que illustra o Epis»

copado,"
Nem esta correspondência, que procura-

va ter com os Collegas, se restringia aos Suf«

fraganeos, e vizinhos. Escreve ao JBispo do

Algarve, D. Francisco Gomes, e lhe diz : '^O

que níío fiz no Pará, fortíilecido da graça de

Peos, e dos conselhos, e exemplo de V. Ex.',

espero agora fazeilo em Braga. Sim; fiquemos

íissto : havemos de imitar os nossos Santos

Pais, e Mestres: V. Ex.' sabe quanto era or-

dinária entre eiles a reciproca commynicaçáo

de sentimentos, e de luzes, sem duvida para

assioí unidos em hum mesmo espirito se ani-

marem ao trabalho., e poderem concorrer mais

generosamente (i perfeição da fabrica, de qup

,se achavHO encarregados. E para que me se-

gure que assim o quer, será bom, qne comece

já a dizer-me o methodo, que tem adoptado,



e vai "prosegnindo no exercício das snas fnnc-
çòes; como também aignnia paríe dos obstá-
culos, qsie tem encontrado, e dos eíieiíog, que
vé produzir." E em segnindo Carta ao mesmo
Bispo: *• i3eog pague a ¥. Exi" e&íe Iraice de
bondade, e lhe inspire o desejo de iiae conti-
luiar tán grande beneficio. Sou muito pobre,
fí^^cos talentos, íieniiwina virtude , . . Veja se
náo terd vãziio para estimar hwma lição íào
viva dos deveres episcopaes. . . . Nada me hz
iiwpressáo tuo- prafunda, e durável, como o
exeíííplo dos meus iiíuslres Collegas : por isso
do Pará soHcflava coiitiriíiariaenie a bum A mi»
gof, qvte tenho em Lisboa, para que me não
escoFidece. tudo, que neste género se- achasse
digno da miiiba ediíi cação: e com effeito alga*
mas cou&as me contou, que cotitribdráo assagr
para en náo soceiímbir ao pezo das fadigas pag*
toraes. ktO' era no Paíá: iimg quanto neces«
mt^ mais deste .^occôrro em Bra^a, Biocese
immensa, que comp^rebend© i.SOO Parochias
api reboadas de gm-te, sem visita do Pastor ha
més êe 40 âpnos, cheia de viciog !'

"•
Falia, êe-

poi» m qualidade^, de que assenla devem setm Tlsiita.s, em-pregadas no cuidado da coiaver-
»áô âtxM- almas, em vea d^e formalizar proces»
i§ô% e Iffipor mu4íáã:pecu:niarias, &e,

-

^
Entre a m:iUidto deresposlns^, que s^e vio

©ibni§ad:0. a- dar ás costumadas Ca.Fíó& êe eBífí«
pritíiento. ptia sua Eleieáo, fore!iM)S' a.q4M e^í-
tracto. das princj:pa.es, istohe, das^^scnlasí m
GabidOj EelíiÇít^., e Camará de Ira^a, nas
quaes (como ainda. em. outras a pessoas pmrii*
eiiiilarês) se divi.sa; ^ttãm a poíiéei» e m-odestias-

o^^eiôi epiâCôiMil, qu© âí© tiít© ^abe efe;cQ.Mder,

I
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Diz, escrevendo ao Cabido: -\ou cceio do

niais entraiiiiavel alvoroc^o participar a V. Í5.

a noticia da minha translação para o governo

dessa Metrópole, e dar-lhe ao mesmo tempo

al-um fraco testemunho dos vivos sentimentos

desamor, e estima, que principiáo a nascer em

minha alma para com essa respeitável Corpo-

ração Deos Nosso Senhx)r, que lê os cora-

ções dos mortaes, sabe as reflexões emargosis-

simas, que me tem custado este piedoso lance

do zelo da nossa Soberana:, mas iiile ve tam-

bém quanto me consola adoce esperança de

achar nos exemplos, e no conselho de tao lU

luminado, e virtuoso Congresso os soccorros

necessários para satisfazer dign^miente aos de-

veres do Episcopado, feç," A Carta a Relação

de Braaa começa assim ; "Louvo a Deos nos-

so Senhor, ,e nao cesso de lhe render graças

por me ter x^onferido bum soccorro tao efficaz

nos raros talentos, e virtudes, que a voz pu-

blica attriboe a essa respeitável Assemblea.

Bem sabe Bile quanta he a minha msufficiencia

para suster o pezo, e manejar as ròda^ de liu-

ma maquina táo complicada; e que, incompa-

ravelmente mais que o Conductor do Povo

Hebreo eu tinha necessidade de hum Cougres.

so de homens sisudos, e ilkistrados, que um-

dos comigo em hum mesmo espirito contri-

buíssem a faciiitar-me o desempenho deste cri-

tico ministério" &c. A' Camará í^dla na ma-

neira seguinte, apropriando sempre o teor das

Cartas ás pessoas, a quem vão dirigidas, com

notável discrição: "Este generoso obsequio,

com que V. SS. me felicitao na mmha transia-

cão á Primaz das Hespan}ias, faz em meu es.
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pirito a mais viva sensação. Sou genialmente
agradecido a todos

, que me estimao : mas
quando sáo Pessoas da sua ordem, que ao car

racter da honra juniáo o da probidade, e do
ardente zelo pelo bem públÍGO, então já o jji.eu

reconhecimento náo se deve considerar como
hum simples lance de amizade , mas como
hum tributo de veneração ta^to luais agradá-
vel, quanto conheço, que do influxo destes
respeitáveis Corpos pende em grande parte a
felicidade de toda a Republica" &c.

Váo-se-me os olhos .em algumas outras
Cartas, pelas aduiLraveis expressões, com que
falia na sua translação, e pelas sementes, que
ao mesmo tempo logo começa a deitar, para a
sieu tempo colher os fructos, que unicamente
buscava o seu disvelo pastoral : e por isso
náo me aGjcomipodQ a deixar de Iranscrever
aqui alguns passos. Escrevendo á Prioreza de
hum Convento de Carmelitas descalças :

*' Se-
guro a V. S. (diz) que entre a nuvem espessa
de cuidados, e amarguras, quje me tem susci-

tado a presente revolução do meu destino, náo
deixo de divisar hujnas pequenas faíscas de
luz, que contribuem assaz para a minha cour
solaçáo, e alegria. Sa«be quaes sáo est^s pre-

ciosos incentivos? Sáo as almas justas, de que
julgo povoados os Morteiros de Braga ... Na
vfirdade que maior consolaçáo para hum pobre
Pastor obrigado peio seu ministério a conir

bater em campo raso com os vícios, e paixões
de hum Povo immeuso, do que saber, que
tem ao mesmo passo no santo monte da Claur
gura tantos Moyses com as máos erguidas,
^\le náo cessáo de solicitar, e attrahir sobre

TOM. íí. ^ ,

I
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f-lie o soccorro celeste?" Continua mostrando

pela Escriptura, e Historia da Religião osi ef-

íeitos da snpplica continua; e nao dei^a pas-

sar esta occasiao de lhe dar nleis docnnientos

sobre a vida Religiosa. Em Carta ao Reveren-

do Manoel Calvo Mondrag-ao vemos o sei^min-

íe : ''Agradeço a V. m. as obsequiosas expres-

sões , cou) que me felicita: eilas trazem im-

presso hum lai caracter de doçura, e de l)ot>-

dade, que sem eu conhecer de face a sua Pes-

soa , me sinto como forcado a estimalla. Se
bastassem somente os meus desejos para con-

seguirmos o nobre fim, que V. m. aponta na

sua, e que na verdade he o que se devem pro-

por todos os Bispos, já daqui me atrevia a se-

gurar o êxito feliz deste grunde negocio: po-

rém V. m. sabe quào pouco he o valor das in-

tenções, quando sáo desarmadas de eíiícacia,

e de huma efficacia vigorosa, e perseverante/'

&c. E conclue: '* Ajude-nie V. m. com as

suas suppíicas, e náo deixe de hir arroteando

o mato, que afoga as plantas, a fim de que a

agoa das nnnhas direcfjòes (como V. m. se ex-

plica) chegue a produzir o efíeito, que desejo.'*

Rematemos este extracto das respostas a Car-

tas particulares com o que diz, escrevendo a

certa Abbadessa: "Estimo o seu obsequio, e

de toda essa religiosa Cooununidade, por me
parecer, que he siiícero, e nascido de cora-

ções limpos da reptehensivel dobrez tào or-

dinária nos máos dias, em que vivemos. Es-

tou muito certo, ainda que Y. S. m'o náo per-

suadisse, que todas haviáo de estimar huma
Eh'i(;ao, na qual nao entrando absolutamer>íe

a €arn<?, e o sangue, só appareCÉ^m os legiíi-
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mos caracteres, que manifestao a divina vo-

cação. Bemdito seja o Autlior de tantas nia-

ravijhas! Sem eu pensar em Digtiidades Kc-
jclesiastícas, vaí-me buscar ao canto da minha
ceila para me fazer Bispo : agora, estando no
Pará occiípado das funções do meu ministério

chama-nie para Braga, isto he, para huma ad-

ministração, que estava mais longe do meu
pensamento, que o Ceo da terra . . . Mas a Fé
DOS diz, que as operações de Deos sào abismo
Bem fundo. O que eu alcanço desta he, que o

Senhor me quer levar por hum caminho valhií-

do de precipicios temerosos" &e.
He certo, que estas expressões modestas

e humildes, por sereai gerahHente usadas em
Cartas, náo provariáo por si só a sinceridade

/Je quem as escrevia, se náo tivéssemos já pro-

yas .exuberantes da sua solida virtude, inimi-

ga^^da hipocrisia: trasluzia aquella elaraiuente

no que em eonversaçíio familiar lhe sahia da
loca ycomo expressão do que passava no seu
animo* Eu presenciei que fazendo-lhe visita de
parabéns certo Amigo seu, lhe apresentou por
essa occasiáo o Requerimento de hum , que
fora Porteiro da cana de seu Antecessor, e

supplicava o ser conservado no eru prego. Len-
do o Prelado a Petição se surrio, e disse com
o ar mais cândido, e natural: " He preciso

,<}ue advirtao, que o Senhor D. Gaspar, além
de Arcebispo era lambem Priucipe : estas, e

jQutras semelhantes cousas tinha-as como Priu'

cipe; essas náo me tocáo a mim." Taes ex-

pressões indicativas da sua verdadeira humil-
dade lhe ouvia a cada passo quem linha trato

i&om S. Ex/

J
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Nem erào só palavras as que niostraváo o

seu desprezo de tudo, o que lisongea a vanglo-

ria ; mas factos, os quaes dào huma prova
mais forte, e nada equivoca. JHum destes fui

a promptidáo, e mesmo gosto, com que aco-

Iheo a proposta, que se lhe fez de diminuir o

território da Igreja Primaz, creando novo Bis-

pado na parte, que dtlla se desmembrasse.
Em huns Af)ontamentos feitos a esse íim por
Pessoa intelligente nas matérias Ecclesiasticas

vi eu, que assignando as denjarcações assim á
nova Diocese, que se projectava, como á Me-
trópole, prosegue: "Mas antes disto deve ex-

por o Arcebispo Eleito (como elle mesmo pelo

seu zelo, e piedade solida tem mostrado dese-

jar) que elle cede de toda a parte, ou porção
do Arcebispado, que tinha na Provincia de
Traz os Montes" &c. E náo só desejava isto;

mas até se enfadava, quando ouvia impugnar a

desmembraçáo. Eu sou testemunha de como
elle recebeo huma tal impugnação feita por
hum Ecclesiastico authorizado, que, confor-

mando-se com as idéas assaz vulgares da con-
servação de esplendor e grandeza, lhe dizia,

que aquella Primaz Igreja era bem se conser-

vasse na inteireza, em que a haviáo governado
os seus Antecessores, E que lhe tornaria a isto

o Venerável Prelado ? Com a candura, e for-

ça, que o seu zelo lhe inspirava (pois que com
tal Personagem era, segundo me parece, a pri-

meira vez que fallava) lhe disse: *' Também
Y. Ex." he Povo ? Quem se vê encarregado de
pastorear mil e trezentas Parochias he que lhe

sente o pezo , e a impossibilidade de o levar

como deve ser." Porém o projecto finalmente



:j^^ ^mÊ4f^.

13

xúio se realizou ; e a principal razão foi, por
se conhecer, que pela qualidade do districto

designado ao novo Bispado, ficava este com
maior rendimento que a Metrópole, a qual ti-

nha encargos incomparavelmente maiores, e ao
presente devia satisfazer a somma de duzentos
mil cruzados por conta do espolio dos dous
últimos Arcebispos; pagar as IBulas da Confir-

mação do Eltiío, &c. O qual, enviando a Pes-
soa confidente estas ponderações feitas pelos

Bracarenses ,
para que fossem pezadas por

quem havia de influir na execusào do negocio,

a pezar de reconhecer quanto erâo attendiveis,

concluía: '*Assentem no que for melhor para

gloria de Deos, e salvação das almas; que he
o fim, a que se deve encaminhar toda esta di-

ligencia." A este táo nobre fim dirigia elle en-

tre tanto todos os seus cuidados, e pensamen-
tos, como veremos nos Capítulos seguintes.

I
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CAPITULO II.

Cuidados!, em que f)6 emprega o Prelado o tem*
po^ que houve de se demorar em Lisboa cm

quanto não c/tegavão as Bulias da
Coujirmação, e o Pallio.

A,CHAVA-SE neste tempo a atteiiçíío do zelq-

sissinio Pi-e!a(lo repartida entre os interesses

da Igreja de Braga, para que estava Eleito, e

da do Pará, de cujo vinculo só íicava desli-

irado pela Confirniaçáo Pontifícia da Transla-
ção. Comecemos peio que pertence ao Pará.

Em varias Cartas escritas para aquelle
Estado neste intervallo vemos como a nada se

poupava, do que pudesse contribuir ao bem da
sua primeira Esposa, já nos bons officios, que
Jhe fazia perante -o Governo para as providen-
cias, que deste dependiáo, já na continuação
das suas exhortaçòes, e pastoraes avisos. Es-
crevendo a Fr. João da Veiga, Mercenário,
occupado, como vimos, em huma Catleira no
Seminário, diz : Se estudaráõ os nossos Semi-
naristas com aquelle ardor, que mostrarão no
primeiro anno! Ora pois, ainda que Arcebispo
de Braga, nunca perderei o amor a essa Casa

;

e jamais as suas vantagens me poderão ser in-
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diíierentes . . . Tomara já ver nomeado o meu
Successor, para me descarregar iísteirameiite

deste pezo ; e também poder antes da tiiiidia

sabida da Corte insíniillo nas cousas mais ne-

cessárias, &c." Já alii se íinbflo experimenta-
do os efíeitos da ausência do vigilante Prelado,
como vemos em buma Carta delJe para ú Pa-
dre Domingos José de Campos, que entáo se

despedira da Reitoria áo Seminário, na qual
Ibe diz entre outras cousas: "Creio cjue sé aía-

Ibaráô em parte as desordens do Seminário
com as providencias, que Ibe perícndo dar;
ínas caso que continuem, applicar-se-lbes-ba

remédio mais violento .... Agora está V. m.
desembaraçado, para se esnpregar todo inteiro

na fundação do novo Estabelecimento. Conso-
lo-me muito com as noticias, que me dá do
seu progresso ... O novo Governador ba de
ajudallo. O meu Successor, qualquer que elle

?«eja, n-do ba de olbar com indifferença para
buma cousa táo útil á igreja; e o Senbor Mar-
tinho de Mello sei que tem este objecto lio co-

íãçãó. Tarde, ou cedo ba de apparecer o Bre-
ve : e temoíít eníáo hum grande recurso. Tenho
failado muitas vezes em V. m. ao Ministro de
Estado, kc." Sobre as desordens do Seminá-
rio faíía mais crrcumsíanciadamenle em Carta,
que escreveo ao novo Reitor José Alvares, na
quv^r, depois de ibe dar niuito bons conseflíos,

e docurneníos, Ibe diz: "Era fim assentarão
certos paraiviibos, que em me apanhando fora

do Pa!'á estaváô Jiabiliíados para prostiíuirera
" essa Casa : pois desengájiiem se, que de Braga
mesmo lhes bei de fazer guerra. E V. m. par
descargo de consciência me dere notar quue^

I
j
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elles sâo; porque antes de sabir de Lisboa que-
ro dar alguns passos a esse respeito ... Já fallei

I
?io Secretario de Çstado sobre a Fazenda deS.
José ; e hei de repetir ainda o mesmo, &c,"

Bem se sabe quanto foi objecto dos seus
desvelos o Hospital, que alli fundou, ^scre^
vendo agora ao Tbesoureiro mor da Sé, Ibedi?:

**A relac^áo, qu,e V. m. me faz das cousas res-

pectivas ao noaso Hospital, he para mim mui
to agradável : tenho este objecto no meu coria-

çáo ; pois me custou muitos suores; e em fiiij

he interesse dos Pobres de Jesus Cbristo :

nunca deixarei de o promover quanto me for

possivej . . . Ciiegou a salvo jp dinheiro de S.

Félix : a e^te ajuntarei mais huns quatrocen-
tos, oy quinhentos mil reis de x^erta esmola^
que se lhe deixou : e com a divida da Cathe-
arai veremos §e se arma a ]8otica . . . De Ma-
to grosso creio que virá alguma cousa . . . .Es»
creva da minha parte aos Parochos zelosos des-
te Estabelecimento, agradecendo-lhes q seu
caritativo disvelo, e pedindo-lhes, que o conti-

III
iiuem.*' E depois de recommendações a varias

'

'

pessoas, que influiâo no bem da Casa, accres-
çenta os avisos tei^deíites ao trato dos enfermos:

,

*'Ande (diz) tudo muito Jimpo, os lençoes das
camas lavados" &c. Eu lhe ouvi fazer as mais
vivas e ternas recommendaçòes ao novoGover?
nador P. jFrancisco Maurício de Sousa Couti-
íiho, para que favorjecesse, e promovesse este

iáo utij Estabelecimento.

4- boa barnionia, que no Paia sempre
aconselhou entre as pessoas constituidas nos
empregos, e que pela sua parte sempre man-
;tevej ainda dacjui a procurava fomentar. Es?»
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cretendo ao Governador do Rio \egro M-At

iioel da Gama, pela charrua, q^ue levava o no-

vo Governador do Estado, lhe recommenda a
boa har^iionia com este, í^iijo caracter descreve
nos seguintes termos: "Em o aovo Governa*
dor, ainda que moço, e iiimi pouco forte, creio

eu que tem o Estado quanto pode <iesejar pa-
ra promovei* os seus interesses : leva os mais
excellentes desígnios relativos a este íUn ; he
muito desinteressaiio, amigq ás, rectidão, e da
justiça

;
genialmente fomentador da lavoura, e

de todo o geaero de plantação uiii ; nada de
fausto ; hum horror entranhavel á intriga, e á
impostura; em huma palavra, segundo a voz
publica, em nada degenera daqueUa boa ce-
pa . . . yai eonio desejo de favorecer os Esta-
belecimentos, que deixei em flor: independen»
temente das repetidas injsinuaçõ,es do Senhor
Martinho de MeMo, e minhas, a,este respeito,

o seu génio patriótico lhe nao permittiria fazer

outra coujsa" i&e, Da4he também boa idéa do
Bispo Eleito; jj^osto que ^iada o oào Jbouvesse
communieado.

Finalmente diegando-làe aviso de Roma
de que estava confirmada a translação, escre-
ve ao Cabido da Cathedral do Pará; e depois
de lhe dar pa,rte disto, «ontinúa assim: "Creio
^ue posso certificar a V. S. , que estou solto

das doces, epreciosjas cadeias, que até agora
çíie prendiáo a essa Igiteja, ^ consequent^mea-
te, segundo as disposições de Direito, que sa-

Jbre V. S. tem reeahido todo o pezo da admi-
nistração, e governo iaterino da mesma. Náo
me demoro em reeommendar a V. S. a eonser-
vaçáQ de hum bem tào estimável coiiio a paz

:

TOM. XI. ç

I
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V. S. sabe perfeitamente o seu valor; sabe as

bençitos, e solidas vaiiragens, que anrlao uni-

das iii.sepnravelmente ao ibrono desta ítíuavei

Filha do Ceo : he a rica herança, que por ul-

tima despedida eu quizera deixar á minha pri-

meira, e estimadíssima Esposa, corno penhor

seguro, e o- nicnos" equivoco do eiiíranhavel af^

iecío, que sempre lhe consno^rei desde o mo-
mento, em que me uni com el la ; assim cotuo

da saudade, reliquia preciosissima, que o seu

trato deixou gravada profundamente no meu,

coiaçíío, e nunca poderá ser extincta pelos no-

Tos atractivos de outra qualquer alliaçK^a, A
lodos os Meu)bros dessa respeitável Corpora-

<Tá(), a todos os dignos Parochos, que com ze-

lo trabalhão na vinha do Senhor, e mais Clero,

em fim a todo o Povo fiel dessa Diocese me
TecommeiHÍo saudosíssimo, e com a efficaciá

que he possivel roíro, que me perdoem pelo

amor de Deos o grande numero de faltas, d«

•que necessariamente seria cheia a minha ad-

juinisí ração;, fiiUas, diíío, se bem que muit©

re|>rel)ensiveis pela temeridade de me sujeitar

a liuu] cai^o infiiiiituníente superior ás minhas

ím^&s, todavia, ^nv nào deixao de merecer al-

guma coí)ipa,íxáo ao Povo do Pará, atteudido

o Zí-lo artleute, com que no espaço de seis aiv-

nós me sacrifiquei -aos seus interesses espiri»-

tuaes , e ainda pG«so dizer, que tewho coiitl».

nupdo depois de chegar á Corte, empenhaw-

do os meuí! detós esforços para que a N(»-

Tneaçao; do novo PreJado recahisse, como fe-

Jizmentp locahio, em Sujeito benernerit<í, cíí-

j)az de corrigir os dtíffeiíos daminha adinini&-

trarão, e de promover iacompara veimettt«= os
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}3roí>€uós (iesignios, que apenas couieçavao a
ter alguma e;xisteucia" &c.

GAPITUI.O III.

Continua a matéria do Capitulo antíiçgdeiíte ,

pelo que toca á Diocese de Braga,

A,o MESMO tempo, que o vigilante Pastof
estendia ainda os seus-cuidodo§ ás ovelhas dar
<]ueUas remotas regiões, hnm horizonte, posto
qqe mais vizinho, se Jhe mostrava medonha-
niente carregado. Além das Cartas de civili^

dade, e de obediência, que da Diocese de
J^raga recebia, huma alluviao de Cartas,' que
esGondiao o nome, para mais soltamente se
desbocarem em atreFÍdas censuras, ou em ma-
lignas denuncias, assaz o preveniáo de quanto
tinha que curar, e que soBVer no novo Reba*
nho. 3Náp fazendo porém caso deste género de
iCartas, que nem mesmo merecem ser lidas,

respondendo ás que o mereciáo, hia logo insr

pirando as solidas verdades, que deviáo cor
nhecer em cada hum dos objeeto§ áw sua^
Amcçòes pastoraes.

£ começando pela idéa do genuiiio ^ara>
€ter do primeiro Pastor, se exprimia em humçi
Carta na maneira seguinte: " Embaraço-me
poufio de que todo o mundo saiba a íflinhi^

I
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máxima favorecida, qvie he de iiáo recorrer a

ineios violentos, sem primeiro exhaurir os da

suavidade; máxima, se me nao engano, que

Jesus Clirislo praticou, e praticarão todos os

Bispos dos melhores séculos: todavia bom he

conhecer a Índole dos sujeitos, para fazer dei-

ies o uso, que pede o seu caracter. Do mais

descance V. m. ,
que em quanto o Senhor por

sua misericórdia me conservar as disposições,

que tenho presentemente, quero dizer, o seu

temor santo mistur^-ído de huma firaie confian-

ça na protecção celeste, e de huma generosa

indiííerença para os attractivos da Dignidade;

heide dar a todos esses juizos o \alor, que el-

les merecem. Fraco Bispo! se nao estivesse

convencido de que a partilha dos bons Minis-

tros forao sempre as contradiciôes; ou se ainda

«sperasse somente de braços de carne o suc-

cesso das fucçòes pastoraes. A causa de hum
Bispo he de Deos; áquelle pertence trabalhar,

e sofíVer; a este fazer fructuoso o trabalho, e

o vingar. Zelo heróico folgo de o ter, e senti-

mentos elevados ;
porém tudo isto conforme a

siencia, e nào segundo a và illusao de certos

espirites, que sempre querem unir a eíiicacia

da authoridade Ecclesiastica com a prepotên-

cia, e coacção externa: como se na Historia

da Religião nao estivesse assaz declarado, que

todas estas vantagens exteriores, tendo sempre

sido fructuosas no Governo Politico do mun-

do , o que produzem ordinariamente no da

Igreja nào he mais do que hipocrisia, ou quan-

do muito alguma interina suspensão do mal.

Aterro-n;e a vista do jugo insupportavel, que

\ai recahir sobre os meus débeis hombro»;
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nem ponho duvida de nianifesfar esta humil-
de disposição, ponderando com S. Gregório
Papa, que

—

prima virtus est cfígniéiu injirmita-

tis ; alíjtie ex hoc coiiigimtts tuni solam nos pos-

se susceplum rinnislcriínn imj.Ucre^ (guando hoc
verè cognoscimus. llle omnibus injirntior ^ qui
snain non ugnoscit i^ifiryiiifatem — Ora V. lu.

sabe que Vaes sentimentos nao sao contrários

ao verdadeiro heroísmo, se qnizermos adoptar
esta btla niaxima de Tertuliano— Qm2 Dt^m
inettiii y un iversa tion metuit;— e a outra do
mesmo S. Gregório : Que se alguos tem moti-

vo para se prometterem huma feliz administra-

^'áo do Oflicio pastoral, síío «óniente aquelles,

que

—

orandi officium gertmt, et in oihni re pius

/idvnt ordiioni, quam su(b iiidtislricp^ vel íabori^

vel auciorilali; qui se reverendos exhiient non
fasíu, sed actuj'

E que modelo nao era este, pelo qual
Se formassem os Pastores da segunda ordem
<juanto lhes era applicavel ? estes, que agora
faziao hum dos primeiros objectos dos seus

cuidados, como o haviao feito no Pará: e por ^

tanto iogo na primeira Carta, em que respon-

de a qualquer delíes, não se poupa ás compe-
i

tentes instrucções, e exliortações. Comecemos
por huma, em que se adn»ira como sabia con-
ciliar os direitos de cada cUisse de pessoas

com o espirito Ecclesiasíico, que deve animar
os Pastores das aiu)as : "Teulio recebido (diz i

o discreto Prelado) diííérentes Cartas dtssá jí

Diocese relativas á contesíaçao, que nova meu-
\

te se suscita sobre os Direitos Parochiaes^ jl

e ainda que por huma parte me afíiijo suiuiua- (

mente, ponderando que huma tal teutativa dos |

I
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Povos táo, esfranha, intempestiva, e desacorr

dada níio pude deixar de nascer de luun certo

fundo de irreligião; pois parece incrivel (no
estado presente das cousas, em quanto por Or-
denr superior os bens Ecclesiasíicos se nao re,.

duzem a huma justa equidade, de sorte que
os Parochos tenháo consignadas as porções
respectivas, com que possào subsistir decente»-

iiiente) parece incrivel, digo, que almas ver-

dadeiramente pias possao conceber o odioso
desígnio denegar aos próprios Pastores aqueU
las moderadas contribuições, que o costume
louvável de seus pais, e as mesmas Leis Poli-

ticas tem estabelecido; fazendo-se deste modo
rebeldes nao só ás determinações da Igreja,

iiias ás do Estado: com tudo considero por
outra parte, que este grito geral dos Parochos,*

esta queixa táo sensível, e lastimosa pela sub»
tracçHO de huma cousa, que a Religião obriga"

a desprezar, he prova assaz equivoca do seu
merecimento. Ah ! que se todos elles estives?

sem animados do Espirito de Jesus Christo.;

se tivessem comprehendido, que o ministeriq

de Paiocho náo lie hum ministério de honra, ,^

de utilidade temporal, mas de trabalho, de hur
liiiliaçáo, e soíiVimento ; se tossem do numerg
daquelles generosos Operários, que despresaur
do o próprio interesse, só tem á vista o de Jot
sus Christo, isto he, a salvação das ainnis, unir

CO objecto, que rouba a ílor do seu 2,elo^ é d^
todas as suas compJacencias; estou certo, quit^

se assim fosse, em lugar de queixas amargo-
sas, náo se ouviria da sua boca senão louvo»
res, e acções de graças, por serem dignos d^
çoffrer alguma cousa em obsequio do santo mir
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cio, è humilde resigna(;áo o giro das fadigas
pastoraes, dariáo hum testemunho authentico
do seu zelo íimpissímo , com que talvez os
Povos podericto mover-se muito mais forte*

mente do que com todo' o aparato de razoes, e
ainda dê Censuras Ecclesiasticas. Vaiha-me
Dêos! que náo acabauios de desenganar-nos
doqne pode a mansidão nos Ministros da igre-

ja.!' E depois de mostrar a differençá, que
íieste ponto ha etitre o Miignstrado Politico, e
ô Pastor d 'a Imas , conti n 6a assim : "Mas se

isto assim deve ser, morrão embora á fome oè
Ministros públicos da Reiig-iào, sem terem âo
njenos a liberdade de abrir a boca, para reclíi-

Tuar os s«us direitos, estes direitos imprr:^rip-
tiveis, que Ibes segUráo da parte dos Fieis hu-
ma subsistência decente, e honrosa. Nào nego
o poder : o que á'\^i>, he, que nem sempre o
meio acertado paru entrar nos próprios direitos

íie o da força ; eque se ha occasiâo, em que
iium Ministro de Jesus Christo deve mostrar á
8na paciência, he certamente quando recebe
taes injustiças.

—

ht hoc enim vocati estis . . .—

^

Pois que? 8e havemos f^empre pugnar pelos
iiossoís direitos, e defendellos á ponta da espa-
da, onde está a gloria da Cruz, esta herança
inalienável de todos os verdadeiros discipuloá

do Hómèrm i>eos ? Onde o credito do offício

pastorai, qne consistindo na humiliíiçao, e na
íadiga, deve f)or isso fazer- nos [>reftrir a saí*

vaçíiTi dfií? alíiras a todas as' nossas comodida^
"Hes r A oioríe ínesino náo seria lucro vafítajo-

-Éo R hum Farocfio, que a soílh^^se gerjeros'a-

HueiítCj pitra que os Fieiá ge" cD rrfeiicessem d

à

I
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piir€za, e fidelidade do seu rainisíerio? Mas
liáo ha motivo para recear tanto. Quem ouvio

jamais que perecesse á fome algum Operário

evangélico digno deste respeitável nome ? O
Povo mais indojcil perde toda a sua fereza a

vista destes espelhos da doçura Christá . . . ^

A quem servimos nós? uáo he a jDeos? Ah]
homens de pouca Fé! íjmii escravo, que no§

ama, que nos s^rve com gosto, náo temos ani?

mo para o deixar morrer de pura miséria, po-

dendo soccorrello faciJmente: ,e então quje

Deos possa ver com olhos tranquillos a bun^

seu Ministro fiel, e zel.050 lut^ndi) muito tem**

po com a fome sem lha matar! Deos, Aujas eur

tranhas são todas misericórdia ; e aquém he

íáo fácil o acudii*, como o querer! Aàf viodi*

ccBJiãei! Nem julgue V. m. que com isto me
pertendo eximir de solicitar da Soberana as

justíssimas providencias, q^e pede o caso : já

p tenho feito com assaz instanpia, e heide ir

continuando ,em quanto estiver na Gorte. Mas
quero que V. m. , e todos os meus Coopera-
dores formam idéas justas do officio pastoral,

persuadindo-se de que náo he offieio de con-

testações, mas de doçura, de humildade, de
paciência, em fim de cruz, tal como foi o do
Chefe de todos os Pastores. Ora está bem
claro, que os discipujos não devem ser de
melhor condição que o Mestre, nem os ser-

vos mais privijegisidos que o Senhor. Deser
jão ver os povos humildes, softiidos, generor

.sos, fieis á Lei Santa ? Não se contentem de
lho annunciar de boca

,
preguem com o ex.^

em pio, que fez sempre huma impressão mais
profunda (jue iodas as palavras. Este, enão
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outro, he o modo legitimo, por que se pode
chegar a ver conservado entre os Parochos, e
os freguezes o amor, a paz, e socego das con-
sciências." &c.

Em outras Cartas achamos cousas excel-
lentes, fallaiido geralmente das obrigações dos
Parochos: era huma diz assim :

" Singular es-
tima conservo a todos os Parochos dessa Dio-
cese. Ah! e a quem deveria eu dar a preferen-
cia na ternura da minha alma senáo aos Sa-
cerdotes do Senhor, aos Cooperadores, e Pre-
sidentes comigo no governo das almas (por
usar da frase de S. Cypriano) aos que náo por
alguma invenção humana, mas por Divina in-
stituição formão o Conselho , e o Senado do
primeiro Pastor, como se explica S, Jeronymo
depois de Santo Ignacio de Antiochia ? Sim,
eu os amo efFec ti vãmente em Jesus Ghristo, e
quizera que, unidos pelos laços apertadíssimos
da caridade, nos appíicasseínos como á porfia
a estabelecer o Reino de Deos, fazendo co-
nhecer aos povos as verdades eternas da sal-
vação, curando as suas chagas espirituaes, e
procurando por todos os modos destruir o rei-
no do Inferno." Mostra depois a sciencia, de
que devem estar cheios para desempenhar as
suas obrigações, as quaes ihes especifica; e
conlinua :

" Que sciencia ! ma? não sciencia
es^íerii despida da caridade, a qual (como diz
o Apostolo) não serve mais que de encher o
coração de orgulho, e desprezo dos outros;
sim, sciencia fecunda, que iiispira o bom uso
dos talentos, e nos faz referir todas as acções
á utilidade do próximo; sciencia dos Santos,
qiie propriamente ( diz Santo Agostinho ) só

TOM. II. D

I
il
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r^onsiste na pratica das verdades Christas.
*'

E dizendo eníáo quanto apreciará os que

assim forem ,
prosegue :

" Porém os Sob-

nas, os Filhos de Heli , os mercenários, os

sentinelas ociosos, os cáes mudos, todos em
fim os de que me constar, que reputao o santo

Ministerio^mais por hum titulo de honra, e de

interesse, que de fadiga, e de incommodo, es-

ses certamente estão muito mal comigo." &c»

Entre outras nâo posso deixar de trans-

crever ainda as palavras de hiima Carta escri-

ta também a certo Parocho :
" Eu me encho

(diz) da mais viva complacência na considera-

ção de que tenho nessa Diocese muitos Coope-

radores, que conhecem, ehonrão o santo Minis-

tério: são a minha gloria, a minha coroa, e toda

a minha alegria. Unido com elles em doce os-

culo de paz, não temo os ataques do mundo
conspirado com o inferno: porque em fim quem
pode resistir ao terrível esquadrão dos Pasto-

res da Igreja, quando he animado pelo espi-

rito de concórdia, este espirito, que Jesus

Cbristo deixou como em partilha aos seus Dis-

cipulos, e que tantas vezes lhes confirmou de-

pois da sua Resurreição gloriosa?" kc.

E se elle a cada hum dos Parochos

dava tão admiráveis instrucçÔes, que diria a

quem tinha inspecção sobre estes? Escrevendo

a hum Yigario geral, lhe diz: "Yá V. m. ar-

roteando a mata com ardor, e perseverança :

vigie sobre os Parcchos, estimulaudo-os para

que não faltem aos deveres pastoraes, especial-

mente pelo que respeita á instrucção do Pova

nos Domingos e Festas, ao decoro, respeito,

e santidade para com as cousas sagrada^s, ao
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cuidado dos enfermos, e á obrigação inaliená-

vel, que todos tem de serem modelos, e regras

vivas da conducla das suas ovelhas. O uso
das Conferencia Ecclesiasticas he hum ponto,

em que tenho de insistir muito, pelo conside-

jar como origem de summas vantagens : náo
deixe V. m. de o promover quanto for possí-

vel. Em huma palavra, quero que se persua-

da, e se persuadáo todos os meus Cooperado-
res, que hum bom Parocho tem hum direito

singularissimo á minha, affeiçáo , e a indo
aquiilo, para que ella pode influir: assim co-

mo também os indignos sáo para mim objecto^

.jde cólera ; nao os soíFro
,
persigo-os implaca-

velniente." &c.
Assim como tanto apreciava os bons Pa-

rochos, assim seestendia a sua estima aos mais
,Operarios da vinha, que com tanto desvelo se

dispunha a cultivar. Escrevendo ao Propósito

,da Congregação de Braga, lhe diz : "Nao se

pode juntar nada ao prazer, que sente a minha
alma com a certeza de que no recinto dessg.

Cidade existe huma Cor-poraçáo de Operários
Evangélicos táo úteis , e dignos da estimação
publica."

Outro objecto ,
que o discreto Prelado

Jbem previa quantos cuidados, e trabalhos lhe

havia de roubar, er^o ,op Conventos de Reli-

giosas : por isso logo d' antemão começou a
aproveitar toda a occasiáo de jhes dispor os

ânimos para os regulamentos, que pelo tempo
adiante se veria precisado a faxer-lhes, como
já tocámos no Capitulo í. deste Livro. E co-

imo os sólidos conhecimentos, que tinha fie

itodas as cousas pertencentes ao seu Ministíerit),

D 2

I
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o faziáo buscar em cada hiima primeiro que

tudo a raiz, de que nascesse o mal, que neces-

sitasse de ser remediado, e o bem que se hou-

vesse de fomentar, e promover; assim no pre-

sente assumpto, advertindo quanto a regulari-

dade de qualquer Mosteiro de Religiosas de-

pende do caracter, e dotes do Confessor que

as dirige, escreve a hum na maneira seguinte:

" Quero que se persuada, que nào tenho dese-

jo mais sincero, e eíficaz do que saber que

V. m. , e os outros Confessores de Religiosas

do Arcebispado se applicâo com zelo, e des-

empenho ás obrigações do seu critico M'iniste-

rio : chamo-lhe critico, porque pela experiên-

cia tenho conhecido, que quasi sempre daqui,

como de raiz, brota a ruina, ou vantagem das

Communidades. Se o zelo dos Confessores pe-

la observância regular he vivo, desinteressa-

do ,
perseverante , e conforme a sciencia ,

sáo

certos os fructos da justiça, mais ou menos,

á proporção do trabalho do Ministro, e da

qualidade do terreno. Mas se elles sáo igno-

rantes, ou viciosos, e sem lhes importarem os

interesses de Jesus Christo , só attendem á

conveniência própria, ou ainda a alguma cou-

sa peior, dirigindo a este alvo todas as tenta-

tivas do seu falso zelo; entáo ninguém espere

ver senáo os tristes effeitos ,
que offerecem

muitos dos nossos Conventos, quero dizer, as

Religiosas sem rasto de espirito da sua voca-

ção ; vida quasi inteiramente mundana; apego

abagatellas; paixôeszinhas ridiculas, de que

se nào embaração as mulheres sisudas do sé-

culo; pobreza só no nome, e em quanto falta

matéria para a infracção do voto \
distração
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contimia ; em huma palavra, tndo o contrario

do qne prometíêrào soleninemente a Deos na

Profissão. Como nâo tem Confessores, qne se

oponhào a estas desordens, antes muitas vezes

as fomentáo com as suas opiniões relaxadas, e

irregular conducta, julgando ser muito alheio

do seu Ministério procurar que as cousas cor-

ráo de outro modo do que costumào hir: por

isso cada vez mais se prolonga, e eterniza a

cadêa da inobservância." (Onde se pode en-

contrar huma pintura mais viva das Commu-
nidades relaxadas ?) Concluo: ''Cuide V. m.

em hir inspirando ás Religiosas as idéas ge-

nuinas da vida commum, que he sem contes-

tação origem de todos os bens para os Conven-

tos; assim como a falta delia o manancial de to-

das as suas desordens Diga-lhes, que o no-

vo Arcebispo não quer obrar nada com rigor;

tudo com suavidade : o coração para Deos
sincera, e efficazmente ; depois façáo quanto
quizerem

;
que não ha de haver grita, nem

queixa."

Bem conhecia elle quão precisa era esta

frase para se insinuar no animo de almas tími-

das, e que por huma prevenção como inheren-

te a taes Corporações se assustão, e indispõem

com tudo, o que lhes inculca projecto de refor-

ma. E assim, escrevendo áAbbadessa do Con-

vento dos Remédios de Braga, lhe diz: "Alar-

gue V. S. o seu espirito: confie, e confiem

igualmente todas as minhas Irmãs, que Deos
ha de ser servido nessa Casa com muito gosto,

e alegria : hão de ser santas ; que para isso he

que fugirão do mundo, e se acolherão ao feliz

asylo da Clausura: a modéstia, a gravidade,

I
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o amor da pobreza , o trabalho , a oração , ^
humildade, a caridade, em huma palavra, to^

idas as virtudes características do espirito mo-
nástico hei de ter a doce satisfação de as ver

ílorecer com muita vantagem nesse Claustro,

consolando-me de o propor como modelo a

outros do minha inspecção. Porém tudo isto

se ha de fazer com muita prudência, e suavi-

dade, sem nenhuma ter razáo legitima de se

Gjueixar do Arcebispo, o qual pela misericór-

dia de Deos sabe compadecer-se dos fracos . .

.

¥á V. S. preparando lentamente os meios para

a execução deste g^lorioso desígnio ; e saiba

que o primeim de todos he fazer- se exemplar
das suas súbditas por huma perfeita íidelidade

aos deveres prescriptos na santa Regra , e

Constituições." &c. A outra Abbadessa (do
.Convento de Mursa) se explica na maneira
seguinte: "Sem razão chega V. S. á minha
presença assombrada do pejo, e receio, que
diz lhe inspira a humildade de súbdita : nada
tào alheio da justisa, como este sentimento.

A quem hao de buscar mais alegre, e desafo-

gadamente as humildes ovelhas, do que ao ca«

rinhoso Pastor, que com os braços abertos,

repassado de ternura as deseja metter no cora-

ção ? Ora persuadâ-se V. S. , e persuadao-se

todos os habitadores dessa vasta Diocese, que
nâo acharão talvez em o novo Prelado, que a

Providencia lhes destina, algumas daquelia-s

luzes, e virtudes raras, que sempre fizer ao até

agora o caracter dos seus Arcebispos.; porém
amor, candura, e desejo invencível da sua fe-

licidade, isto sim. Tenho á vista o exemplar

de todos os 1*actores ; i-oiiba-me a alma a dO"
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cura, com que sempre tratou as suas ovelhas

;

nem me posso esquecer desta divisa, por que
quiz que ellas fossem conhecidas entre o resto

dos mundanos— se vos amardes reciprocamen-
te—Mas bem sabe V. S. que esta disposiçào

do Prelado requer da parte dos súbditos hu-
ma certa correspondência" &c.

Vê-se sempre como se servia da suavi-

dade só para introduzir com mais fructo a
instrucção, que he o seu principal objecto.

Assim, escrevendo á Príoreza do Convento do
Carmo de Guimarães, lhe dá a seguinte:
*'Lembre-se que Deos lhe ha de tomar con-
ta estreitissima do mal, que por frouxidão dei-

xou de atalhar nas suas súbditas, e do bem,
que náo proraoveo. Avise, instrua mais que
tudo com o próprio exemplo, corrija, repre-
henda ; emíim todos os arbitrios, que inspira

a prudência Christà, ponha em obra para con-
seguir o ftliz êxito da reforma dessa Casa''
&c. E a outra Prelada: " Nào basta (diz)
que huma Religiosa fechada na Clausura cum-
pra com os deveres gtraes do Christianismo,
fazendo o que faz huma mulher sisuda do sécu-
lo, se nao cuida eíBcazmente em ser pobre no
aífecto, e no efíeito ; em ser casta em todos os
seus sentidos, e potencias; em ser humilde de
coração, respeitando as ordens justas dos Su-
periores, como se fossem do mesmo Deos" &c.
£ conhecendo particularmente a grande uti-

lidade do Instituto das Ursulinas, que segun-
do a sua opinião (como elle diz escrevendo
a huma Prioreza) "nào deveria o Reino con-
tar menor numero de Conventos, que das Ci-
dades, e Villas, que comprehende no seu re-
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cinto;" começou já desde Lisboa a entender

no seu progresso, como vemos em huma res-

posta, que dá á Superiora das deVianiia, na
qual depois de lhe dar huma breve instrucçao

sobre o principal objecto , que devem ter as

Mestras, isto he, a doutrina dos costumes,
continua :

" He preciso, que me diga o nume-
ro determinado pela Regra, e o das Religio-

sas, que actualmente vivem na Casa; como
também o das que seempregáo ao mesmo tem-

po; e em que. Tudo isto he necessário, para
eu dar huma noçáo legitima das cousas, e po-

der conseguir o que V. S. deseja. " Assim
também já daqui lançava os olhos ao Semi-
nário Ecclesiastico de Braga : escrevendo ao

íleiíor, lhe diz : "Se lhe náo der incommodo,
desejara huma informação circumstanciada do
que pertence a essa Casa, em que se ddclare

o estado do ediíicio ; o seu rendimento, estu-

do, Professores, suas côngruas; o numero dos
Seminaristas, e Porcionistas ; o seu progresso

nas respectivas applicaçôes; ordem dos exer-

cicios assim litterarios, como espiritu es." &c.

Se bem que já daqui hia preparando o

terreno da nova Diocese, e lançando nelle al-

gumas sementes, quanto se pode fazer de lon-

ge, não lhe consentia a sua prudência resolver

cousa, de que náo pudesse haver pleno conhe-

cimento, senáo por observação ocular, como
lemos ení Carta, em que elle, respondendo a

certa Religiosa sua parenta, que lhe fazia hu-

ma supplica, lhe diz: "Fora de Braga não

resolvo nada : deixein-me observar as cousas

oçularmente , e então fallaremos. Supposto

que, pelo que respeita a Beneíicios simples, já
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daqui : —nao ba que deferir."—Assim como a

respeito de pensões fallou, especialmente em
hiima occasiáo, ao Ministro de Estado dos

Negócios do Reino com a santa liberdade,

que admirou ao Bispo Eleito do Pará, que
-se achava presente.

CAPITULO IV,

i^az o Arcebispo huma jornada a Alemlêjo

;

voltando a Lisboa , recebe o Fallio, e parte

para Bragci,

Mx,AO contente com dar o tempo da necessa?

j'ia demora em Lisboa aos cuidados tanto da

Igreja do Pará, como da de Braga, ainda a

sua transcendente caridade o levou ao Alem-
téjo, náo por consolar simplesmente muitas

^pessoas, que suspiraváo pela sua visita ; mas
para accender o fogo era muitas almas filhas

da sua espiritual direcção, a quem agora as

suas palavras fariáo taivto maior impressão,

quanto era o alvoroço de as ouvirem ainda hu-

ma vez daquelle, cuja ausência havicío choran-

do como perpetua. Tive eu a honra, e o gosto

de acompanhar a S. Ex.* por motivo das rela-

ções , que também tinha na Villa de Vianna.

Hospedou-se alli o Prelado no Convento á^x

TOM. I. E

I m
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sua Ordem, em que antigamente fura morador:

occLipava as manhas, depois da celebrac^ão do

SacriHcio, e dos costumados exercicitDs , no

Confessionário do Mosteiro das Religiosas.

Aqui recebeo no dia 11 de Fevereiro huma vi-

sita do Arcebispo d'Evora D. Joaquim Bote»

Jho de Lima; e tiveráo as Religiosas a rara

satisfação de verem assistir á sua IVJissa Con-
ventual dous Arcebispos.

Daqui passou a Évora, aonde o chama-
vào as mesmas razoes, que a Vianna, e onde se

empregou nos mesmos exercícios de piedade,

e caridade: residio os poucos dias, que ahi

se demorou, no Collegio da sua Ordem, donde
sahíra para Bispo do Fará, e onde os Mestres,

e Collegiaes lhe deráo em huma noite huma
espécie de Academia, recitando suas composi-

ções em louvor do Prelado Bracarense; o qual

no meio destes elogios me dizia com a sua edi-

ficante candura :
" Nada disto me entra

;
por-

que sei o que tenho em mim." E com efieito

táo longe estava de o desvanecerem os elogios^

que deIJes sabia a sua humildade tirar novas

motivos, para se excitar ao desempeidio das
suas obrigações, como elle exprime respon-

dendo de Lisboa ao Reitor daquelle Collegio,

que lhe remeítêra huma das referidas compo-
sições : *' Com a sua estimadíssima Carta (lhe

diz) recebo o mimo do Elogio, hum certauien-

te dos mais deliciosos ao paladar da minha al-

ii]a. JNáo importa que todo elle náo seja senáo
hum complexo de ficções innocentes , desen-
tranhadas do fundo da amizade : eu o consi-

dero como documento luminoso dos deveres

pastoraes^ e como tal fica guardado deatro do
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meu coração para servir de despertador á mi*,

nha negligencia; e quando ella seja táo enor*

me , que me faça esquecer algum dia das

santas máximas da Escriptura , e dos Pa*
dres, neste precioso monumento da amizade
pôde ser que ache hum íirnje apoio, para nâo
fisgarrar até á deí^radeira raia da minha des-

graça." Semelhantes sentimentos se vem em
Suma Carta escrita ainda de Évora para Vian-

na: "Tem concorrido hunJ grande numero de
pessoas a visitar- me, e no rosto de todos vejo

irasluzir náo sei que desusados seutintentos de
alegria. Bemdito Deos

,
que assim permitte,

que todos se enganem comigo !
" E como de

nada se esquecia, em que pudesse >;ocorrer

para algum bem espiritual, desejou aproveitar

a occasiâo de tratar com o Arcebispo d'Evora^

de cuja jurisdicçáo he o Mosteiro de Vianna, o

em que se pudesse promover o bem deste; co-

pio vemos na mesma Carta, onde, dizendo que
o Arcebispo o havia logo visitado, e presen-

,íeado, continua ;
" Hei de ver se puxo a pra-

tica para o que nos convêni; porque observo

que poderá produzir algum eííeito." E assim

o executou; pois em outra Carta diz : "O Ar-

cebispo fez tudo quanto se podia esperar : fal-

lei-lhe em o nosso negocio; deo mostras de
que o estima ; e ajunton que lhe fizessem re-

querimento; que certamente o ha de favore-

cer."

Nào chegou a hum mez a demora , que
íeve uo Alemtéjo; na volta deíeve-se só dois

d-ias em Salvaterra , onde estava a Corte (o
que também lhe havia facilitado a resoluç lo

íia sua hida a Vianna, e Évora.) Chegou a Eis-

E 2

I
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boa no dia 26 de Fevereiro: e continuou a em-

pregar o tempo, que tinha de correr até á vin-

da das Bulias, sempre em cousas úteis, e epis-

copaes. Chrismou algumas vezes, dando neste

acto iiHO só a competente instrucçao ; mas as

exhortaçòes , a que o seu zelo se não podia

poupar. Entre tanto náo era pequeno o enfado,

que lhe daváo pertençôes, e empenhos sobre

as cousas, que havião depender de despacho,

ou provimento seu. Achámos huma resposta

para o Mosteiro de Vianna, em que diz: "Que
hei de dizer sobre o vosso empenho ? O mes-

mo que tenho dito a todos: que só depois de

examinar as cousas ocularmente poderei delibe-

rar-me." E como era pessoa a quem fallava em
toda a abertura, continuava: "Aqui para nós:

he hum despropósito dos Bispos darem Bene-

fícios a estranhos, quando tem os seus Eccle-

siasticos : as Dioceses estáo repartidas; recor-

ra cada hum ao seu Prelado: no meu Bispado

tenho vinte e cinco mil Ecclesiasticos; náo me
falta para quem attender." Nas suas respostas

ora se encontrão destas expressões de discri-

ção episcopal, ora de virtude, que summa-
mente edihcáo. Entre outras não nos podemos
accommodar a deixar escondidas as seguintes

'de huma Carta escrita á mesma pessoa: "Hire-

mos assim carregados de tantos favores celes-

tes ter parte com aquelies, que não tiverào a

dita de ouvir o Evangelho, nem ver arvorado

hum Santo Crucifixo? Ai, meu Deos, que
desgraça ! Crede, Filha, que com as lagrimas

nos olhos estou escrevendo isto: temo por mim,

que tendo tantos motivos para conhecer que

devo ao Pai celeste huma singular providencia,
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náo acafco comigo de lhe ser agradecido : mas
hei de sello daqui em diante." E depois, to-

cando em certo caso, continua: "Cada vez

me assusto mais de ver até onde chega a crea-

tura ,
quando Deos a desampaia: por isso

quasi por habito estou costumado a repetir

aquellas palavras

—

Ne derelinquas me^ Domine
Deus meusy—

Chegarão em fim nos principios de Junho
as Bulias da Confirmação, e o Pallio ; o qual
no dia 17 do mesmo mez lhe foi lançado pelo
Ex.rao Bispo Confessor de S. Magestade D.
José Maria de Mello no seu Oratório no Palar
cio da Ajuda. E no dia 28 tomou em Braga
posse do Arcebispado em seu nome por Pro-
curação o Provisor do Arcebispado Pedra
Paulo de Barros Pereira , que também a to-

mou no Senado da Camará, e Castello da Ci-

dade. Celebrou-se este acto, como he costu-

me, com Te Deuiiii e luminárias por três noi-

tes. Com que anciã estaria o zeloso Prelado
de hir vêr o seu rebanho, e sahir da Corte,

em que vivia constrangido? Ouçamollo a elle

mesmo. Em Carta escrita para o Mostei^
ro de Vianna a 22 do dito mez, diz : *'A mi-
nha tenção he partir logo para consolação da-
quella pobre igreja, que tem padecido bastan-
te na sua viuvez

;
porém como tenho alguns

negócios pertencentes á mesma Igreja, e tam-
bém os calores estíío hum pouco fortes, pode
ser que a minha hida se defira mais alguns
dias." A estes embaraços accresceo pouco de-
pois huma constipação, a que S. Ex." era mui-
to sujeito.

I
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Entretanto comraetteo o governo do Ar^
rebispado ao Provisor, nomeando -lhe para ad-

juntos o Conei^o Desembargador Jacinto José
Veloso, e o Desembargador Francisco José

de Sousa Lima. Em Carta de 6 de Julho di-

zia: "Estou á espera de huma resolução da
Secretaria de Estado respectivamente á minha
Igreja; e hontem me disse José de Seabra,
que brevemente me despachava." E em outra

de 27 do dito mez: "Tomára-me já fora de Lis'

boa; porque nâo sirvo para esta vida de Cor-

te, nem ella me serve a mim : e pasmo de ver

tanta gente, que a deseja: mas tudo contribue

á ordem do mundo." Sahio com effeito de Lis-

boa no dia 16 de Agosto; e segundo a pratica,

que lhe constava liverao os seus Predecesso-

res, ainda dentro dos limites do Patriarcado

levantou a Cruz primacial : o qual fticto teve

as consequências, que ao diante diremos: o

que podemos segurar he que da parte do Píe-

lado era huma mera conservação dos seus di-

reitos, ou privilégios, sem mistura alguma de

vá ostentação, como se pode conhecer náo só

de todo o mais teor da sua vida, mas da mo-
deração e simplicidade do seu U'em nesta mes-

ma jornada; na qual também se furtava quan-

to podia a hospedagens grandiosas. Respon-
dendo ainda de Lisboa a hum convite do Pro-

vincial da Provincia Capucha da Soledade,
lhe diz: *' Tendo sido convidado por varia?

pessoas dessa Cidade (do Porto) que desej^o

lionrar-me com a sua hospedagem no meu
transporte para Braga, ainda náo acabei de
me deliberar sobre este ponto: com tudo posso

fisseverar a V. Rev.»"», que a situação de VaJ-
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/è de Piedade rouba a flor das minhas com-
placências. Eu darei parte a V. Ilev.™a da mi-
nha ultima deliberação : e como me glorio de
ser pouco mais de hum pobre, e simples Re-
ligioso, náo será necessário, que preceda mui-
to á minha chegada ao Porto. É até para a
Cidade, em que tinha além do Throno Epis-
copal o temporal Senhorio, avisou de que nào
faria a sua entrada com fausto, e pompa, do
que o Povo Bracarense propenso a taes feste-

jos nada gostou ; Como S. Ex.» mesmo diz es-
crevendo do caminho a Pessoa, com quem em
Lisboa conferira a este respeito :

" Aqui che-
garão hum Cónego, e hum Desembargador:
contáo-me que tudo está consternado com a
noticia da Lei relativa aos Donatários : tam-
bém me segurào, que Braga nào ha de gostar
da minha entrada pela forma, que lá assentá-
mos : mas eu me embaraço pouco com isso.*'

E já em Carta escrita para Vianna nas vésperas
da sahida de Lisboa, tinha dito: *' Dizem-me
que em Braga se prepárào grandes festas para
a minha entrada; mas eu quizera antes, que
se convertessem em supplicas, e esmolas pelo
feliz êxito da minha administração.'*

Dirigio a jornada em direitura a huma
Quinta situada na Freguezia de S. Joào de
Loureiro, kigar do seu nascimento, e onde ain-
da tinha huma Sobrinha, a quem com razáo
muito estimava, fiiha de sua Irma já a este
tempo fallecida. Aqui se demorou mais alguns
dias do que fazia tenção pelo motivo, que me
diz em Carta, que me dirigio, datada de 28
de Agosto: "Fazia tenção de me demorar
aqui só 8 dias: mas os restos de constipa-

I
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cáo, cí>m que sabi de Lisbea, ge me augmen-

taráo na joraada, de modo que me acho op-

priraido do peito, tosse, e a voz cerrada ] isto

foz que me detenha mais alguns dias ,
que

não passaráõ de 15 ou 16." Quanto ao resto

da jornada, transcreveremos aqui huma cir-

cumstanciada relação
,
que de Braga se nos

eQviou.

"Depois que S. Ex.» determinou o dia,

em que havia de entrar em Braga por hnma
Carta dirigida ao Cabido, e Governo, sahio

da Pátria , onde se tinha demorado alguns

dias, para contentar aquelles Povos
,
que o

tinhão recebido cora extraordinário jubilo,

tendo proraptas as Ordenanças, e mais Pes-

soas prmcipaes para o esperarem. S. Ex.* be-

neficiou a todos os seus patriotas já com es-

molas
, já com benevolência, e carinho, de

sorte, que aquella gente se regozijava sam-

mamente de ver a sua teiTa tão -banrada pelo

nascimento, e presença de hum tão grande

Prelado/"
"Xo dia pois 16 de Setembro partio S.

Ex.« muito de manha , e foi jantar aos Car-

valhos, duas legoas distante do Porto em hu-

ma Casa de pasto com aquella simplicidade

Apostólica, que íorma o seu caracter; de sor-

te que o Padre Preposito da Congregação do

Or-dtorio de Braga, e mais o seu Companhei-

ro, que alli cheiáião, para cumprimentar, e

dar as boas vindas a S. Es/, tiverão o gosto

de \ér cora grande editicação huraa meza po-

bre, e sem apparato, e juntamente a humilda-

de, c 'm que cohibio a hum Sacerdote, que

•ihe quiz deitar agoa ás mãos, dizendo-lhe,
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que estimasse mais a sua Ordem, e que lhe

cliamassem hum familiar para este ministério.

Depois de huma breve demora, em que rece-

beo esta primeira visita, meteo-se na sua litei-

ra, e se foi apear perto do rio Douro defronte

do cães, onde se embarcou no escaller do Re-
gimento: todos os navios festejarão a sua che-

gada com salvas de artilheria. Depois foi vi-

sitar o Senhor d' Além; e desembarcou no
cães, onde o estaváo esperando toda a Nobre-
za, muitos Desembargadores, Cónegos, &c.
Aqui se meteo S. Ex/ em huma berlinda para
passar pela Cidade, em cuja primeira porta

estava formado huíu Regimento de Infanteria,

que cumprimentou o seu Metropolitano com
huma salva geral de três tiros: o que S. E,«

generosamente agradeceo, mandando-lhe offe-

recer vinte moedas para hum refresco.

"Toda esta comittiva junta com innume-
ravel povo acompanhou a S. Ex.* até á Senho-
ra da Lapa, que íica já nos arrabaldes da Ci-

dade, onde S. Ex." desceo da berlinda, e se

despedio urbanamente de todos ; e mettendo-
se na sua liteira, foi dormir a Lessa. Aqui con-
vidou alguns do acompanhamento a que ficas-

sem na sua companhia; e vendo que se náo
atreviào a aceitar o convite, por lhes nao cau-

sar incommodo, se despedio até o outro dia.''

TOM. II.
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CAPÍTULO V

Chegada, do Prelado á sua Diocese, e enirada
na Cidade.

ELAS 3 horas da manliá do dia 17 (conti-

nua a relação) se poz 8. Ex/ ao caminho, qne
he de hum dia de jornada até Braga, aonde
tinha determinado chegar pelas 4 horas da
tarde : foi jantar a Fameliciío. Tendo esta

Vilia (que já he do Arcebispado) erigido hum
liiagestoso arco triunfal, estava esperando ao
seu novo Pastor, que anciosamente corria a
visitar o seu rebanho. Para ella concorriáo to-

dos os moradores das Povoações circumvizi-
nhas, correndo para ver a S. Ex.*, perguntan-
do:— Já veio? já chegou? queremos ver o
nosso Arcebispo, que nos tem dito, que he
hum Santo.— Esta piedosa, e bem fundada
prevençíio se aífervorou mais, vendo que S.

£x.' apenas chegou dirigio logo os seus pas-
sos para a igreja Matriz ; onde se cantou so-

lem nemeníe o Te Deum. em acçáo de graças :

o Parocho disse as Orações costumadas : en-
toou S. Ex."* Sít Nonien Domini Sfc. deo a ben-
ção a estas ovelhinhas; e depois procurando
hum lugar mais commo do, para todos o ouvi-
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rem, dando signal para fatiar, principiou hii-

ma pratica faQiiiiar, e tocante, em que persiia-

dio a pratica fiel de todas ás virtudes, iein-

brando-lhes o importante negocio da salvação;

e pasmados todos , como quem nooca tinha

TÍsto pregar hum Bispo, o escutarão como
se fosse hum dos Apóstolos, exclamando, que

se queriáo salvar/'

"Concluída esta acção, sahio S. Ex.« da

Igreja, e ao encaminhar-se para casa do Ab-
bade, onde se hospedou, foi cumprimentado

pelo Deão, e mais alguns Cónegos em nome
de todo o Cabido, e juntamente pelo seu Vi-

gário geral, e pelo Procurador geral da Mi-
tra, o Desembargador Ignacio José Peixoto,

em nome da Relação: jantou hum copo de

café; e pelas 10 horas continuou a sua jor-

nada. Estavào as estradas chêas de gente; e

successivamente se encontraváo muitas pes-

soas de cavallo, e em liteiras, que vinháo es-

perar a S. Ex.' Mais de hum quarto de le-

goa da Cidade se achava toda a Nobreza Bra-

carense em carruagens , seges , e liteiras :

mais adiante no arrabalde estavão postadas as

Ordenanças, formando duas alas até o fron-

tispicio da Cathedral; pelo meio delias che-

gou S. Ex.^ á Capella mais próxima a esta

Basiiica, que he de S. Miguel. Logo as tor-

res deráo signal da vinda com repiques: aqui

foi táo grande o alvoroço x!os Cidadãos, e
innumeravel gente, que sem exceptuar condi-

ção, ou estado, tinha concorrido de toda a

Província, e Arcebispado. Toda esta gente

vendo a humanidade, e carinho, com que S.

Ex.' tratava a todos, dando beijamáo á No-
F 2
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breza, qne o tinha acompanhado, ao Cabido,
e Relação, que aqui o estavao esperando; ven-
do a modéstia, gravidade, e compostura de
S. Ex.»; e ao mesmo tempo huma sincerida-
de christíí, hunía alegria chea de ternura, hu-
ma piedade sem affectaçáo, que todas as suas
acções respiraváo , os terníssimos affectos de
sua alma, que se manifestavão para quaesquer
pessoas, considerando-as, por mais desprezí-
veis que fossem, como membros da sua ama-
da Esposa, a quem hia unir-se com os estrei-

tíssimos vinculos de huma ardente Caridade;
vendo, digo, todas estas cousas, clamavao
continuamente

—

Viva, viva, temos homem, te-

mos homem ; bem nos tinhão informado do nos-
so Arcebispo; aquillo sim:— e felicitando-se
mutuamente, todos á poríia queriào ser os pri-

meiros em ver muito de perto aquelle, a queni
tanto veneraváo. E com effeito era espectáculo
mavioso o ver que homens, mulheres, e me-
ninos todos em festivos aj)plausos se atrope-
lava©, já subindo a lugares eminentes, já tre-

pando pelas paredes das casas, e sem atten-
derem á magnificência, e pompa, com que S.
Ex.« era conduzido, só nelle tinhíío fitos os
olhos sem pestanejar, e em alguns arrazados
de lagrimas. O semblante sereno, e igual cir-

IjHjj
cumspecçao, com que S. Ex." se portou em

''!§!! todo o progresso de huma Amçáo táo solemne,
e no meio de tantos applausos, e obséquios,
desenganou logo os errados juízos de hum pe-
queno numero de espíritos baixos, os quaes
ao compasso da acclamaçrío publica confessa-
vao as relevantes virtudes de hum Prelado,
cujo coração dava clarissimas provas de quaii-

i»
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to estava vazio de si, e cheio do Espirito do
Senhor."

"Nesta Capella pois entrou S. Ex." a to-

mar as vestes pontifícias, que lhe ministrarão

dous Capitulares : a Musica o recebeo can-

tando, acompanhada de instrumentos, as pa-

lavras Ecre Sacerdos, êfc. Dispoz-se logo hu-

ma solemnissima Procissão : estavao as ruas

alcatifadas de flores, e hervas cheirosas; as

paredes das casas cubertas de ricas tapeça-

rias : nas janellas se viào todas as Senhoras

de Braga, e muitas Pessoas principaes do Ar-

cebispado. Entre alas de muitos mil homens
de Ordenanças, tendo á testa o seu Sargento

mor, Agostinho da Cunha Sottomaior, a com-
passo de hum bellissimo instrumental, e mu-
sica de voz, caminhou S. Ex." para a Cathe-

dral, seguido da Nobreza Bracarense, luzi-

dissima na verdade pela variedade de ricas

galas, que trajava. A sua Pessoa era guar-

dada por todos os Oíficiaes de Justiça de hum
e outro Estado: immediatamente a ella se se-

guiáo as Dignidades e mais Cónegos, Terce-

iiarios, Capelláes, Economos, Chanceler, Pro-

curador geral da Mitra, e mais Ministros da
Relação assim Ecclesiastica, como Secular:

mais adiante todo o Clero Secular, que he

numerosíssimo : logo depois os Congregados

do Oratório de Braga, e muitos do Porto:

todas as Religiões, Bentos, Bernardos ,Je-

ronymos, Dominicos , Franciscanos, Lóios

^

&c. tudo isto debaixo da Cruz da Graça,,,

a qual era precedida de mais d^ cincoen-

ta Cruzes de outras tantas Confrarias muito

numerosas, e vestidas com suas opas ; o que
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fazia huma vista igualmente formosa que agrai.

davel.
" Disposto tudo a^sim na melhor ordem

possível , retumbando o ár com os eccos do
universal appíauso de toda a gente , chegou
S. £x.« ao Campo das Hortas: a poucos pas-
sos distante da Porta nova se lhe apresentarão
na forma do costume os Vereadores dó Se-
nado ; o mais velho delles, Ignacio de Macedo
lhe entregou as chaves da Cidade, e recitou
huma eloquente Oração, em que pedia a S.

Ex.= houvesse de guardar todos os privilégios

da sua táo nobre, táo antiga, e táo augusta
Cidade, que prompta, e gostosamente se oíFe-

recia no serviço de S.Ex/ Concluído este acto
arvorou o Alcaide mor hum estandarte; e os
Vereadores, e mais Camaristas hum riquíssi-

mo Pallio; debaixo do qual continuou a sua
i

entrada o novo Pontifice, e chegou em fim ao
terreno do Templo. Fora da porta principal
se tinha feito levantar hum magnifico arco
triunfiil, sustentado em quatro formosissimas

tj^

columnas no melhor gosto de architectura. Ao
entiar na Igreja lhe ofiereceo o hysope o Deão,
e o Arcediago lhe ministrou o bago. Aqui foi

táo grande o aperto de gente, que perdendo-se
a boa ordem, apezar dos esforços, que fazião

as Ordenanças para a conservar, houve algu-
mas pessoas feridas.

"Dentro da Igreja e^tariáo de cinco a seis

mil pessoas; o que assaz difficultou a entrada:
entoou o Cabido o Te Deum, que a Musica
proseguio a coros com grande desempenho,
até chegar com muito custo á Capella do Sa-
cramento: onde S. Ex.' fez devotamente ora-
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çáo ; e dahi se dirigio á Capella mor; e da
parte da Epiístola cantou o Deáo o vers. Pro-'

teclar nostei\ 6çc. e Oração : acabada a qual

subio S. Ex.» á Cadeira Archiepiscopal ciiber-

ta de riqnissinio brocado de ouro, de que taoí-

benr era o docel ; deo beija-mào na forma do
Ceremonial, ao Cabido, Tercenarios , Capel-

fóes, e Ecoiiomos: depois levantou o Coro a

Antiphona de Nossa Senhora ; e dito o verso,

subio S. Ex.o ao Altar, cantou a oração; e

voltando para o Povo , e entoado Sit Nome?/,

Domini henedictuni , toiíiou o bago , e deo a

benção áqueiie numerosíssimo Congresso, dei-

xando-o mui consolado. Tornou á Cadeira a

despir as vestes Pontiíicaes, e tomada a Capa*-

magna, começou a sua pratica pelas teniissi^

mas palavras de Jesus Christo Pax vobis, as

quaes, como S. Ex/ explicou, eráo as mes-
mas, com que os Apóstolos saudaváo todos
aqueiies Povos, que convertiào com a efficacia

da Divina palavra. Neste breve, mas tocante

Discurso mostrou S. Ex.% que a paz, que vi-

nha trazer aos seus amados Filhos, náo era

hiima paz mundana, que solta as rédeas a to-

dos os vícios, e que sempre anda unida com
a guerra intestina, perturbando, e aíMigindo

necessariamente o homem; mas sim huma paz
nascida do intimo do coração pelo bom teste-

íiiunho da consciência pura : e que para isto

será necessária aqueila guerra, que o mesmo
Jesus Christo nos ensina no seu Evangelho,
pela qual os verdadeiros Discípulos se pòem
em campo contra as paixões rebeldes, e ape-
tites desordenados, que inquietáo, e desasso-

cegáo o miserável homem : huma paz (conti-
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nuou S. Ex/) que nasce da Graça, e que pro-

duz em nós as boas obras, com a qual a acha-

mos unida nas Epistolas Apostólicas : Gratia

€t pax ; ou com a Justiça: Justiiia et Pax,
Depois protestou S. Ex.' a sinceridade das

suas intenções ; o quanto amava estas ovelhas,

e se interessava na sua felicidade; e que se al-

guma vez (o que náo presumia) lhe fosse pre-

ciso usar da vara da Justiça, primeiro havia

de esgotar tudo quanto a nossa Religião tem
de suavidade, e doçura: que nelle poderia ha-

ver erro de entendimento; mas da vontade

desde já lhes protestava pelas entranhas de
Jesus Christo, que pão o tinha : em fim pero-

rou S. Ex/ eloquentissimamente sobre esta

matéria, concluindo com o referido texto: Pax
vobis. Foi táo grande a compunção nos ouvin-

tes , que muitos choraváo ; e todos estavào

aturdidos de ver o grande poder, que a sim-

plicidade Evangélica tem para toem* as nossas

-almas/'

^'Acabado isto, se retirou S. Ex.* ao sea

Palácio Archiepiscopal, acompanhado do Ca-
bido, Senado, e Relação, e de muita gente:

nelle, apezar de algumas cousas espectaveis

,

nada mais admirou, que a sua famosa Livra-

lia, hum dos singulares monumentos, que
imortalizará o nome do Serenissimo Sr. D.
Gaspar de saudosa memoria. Por ultimo con-

duzirão a S. Ex.' ás janellas da galeria, que
cahem sobre o Campo dos Toiros, donde pre-

senciou as Ordenanças fazendo as evoluções

militares, e despedindo-se de S. Ex.« com mui-
tas salvas. Agradeceo-lhes S. Ex." o obsequio,

e llues deo a sua santa benção : recolheo-se en^-
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tôo a fiizer a sua oração; e tomou depois liu-

ma limitadíssima consoada em dia de tanto

tfabalho, e tendo, como já disse, jantado co-
mente hum copo de café.

"A este táo alegre e festivo dia succedeo
a noute, em que os Bracarenses continuarão
a mostrar a sinceridade dos seus desejos

,

pondo luminárias em toda a Cidade (as quaes
se repetirão nas duas noutes seguintes) mas a
tudo sobresahio a illuminaçáo, que o Cabido
mandou fazer no lado da praça fronteiro ao
Paço: havia huma perspectiva de Palácio com
columnas, pórticos, janellas, galerias &c. tudo
da mais regular architectura. No meio sobre
o pórtico principal fingia a obra hum resalto

para duas columnas, em cima das quaes se le-

vantava huma empena, em cujo plano esíavào
as armas de S. Jix.% que sào bum escudo es-

quartelado, n'hum quadro três flores de liz
;

B'outro as cinco Chagas ; nos dous debaixo
S. Martinho), e S. Geraldo. Da ultima cornija
do Palácio nascia no meio hum pliatho bem
íbrmado, em cima do qual estava huma belís-

sima estatua de Braga com as insígnias costu-
madas: havia em cada hum dos dous extremos
sua estatua, huma da Religião, outra da Con-
córdia, com seu distico, que ideou o Procu-
rador geral da Mitra: repetida esta illumiua-

ção três noutes successivas, na quarta houve,
á custa do mesmo Cabido, hum fogo, parte

prezo, parte do ar, de grande artificio, repre-

sentando ora chafarizes, ora cascatas, palácios,

acampamenXos &c. Deixo em silencio muitos
outros obséquios, que toda a Braga lhe consa-
grou ; os cumprimentos, que lhe forão fazer o

TOM, II. G



fr^^m

li.iffi

50

Cabido, a Relação, a Nobreza, as Comrrmni-

dades; as bellissimas Academias, Outeiros,

Sereiíaías, em que lustrou igualmente a Musi-

ca, e a Poesia ; os presentes de grande valor,

que S. Ex.a politicamente rejeitou &c."

Cedeo o virtuoso Prelado, como era ra-

zão, a receber estas demonstrações publicas

dos seus súbditos, e cortezmenle signiticou o

seu reconhecimento: mas quão longe estava de

lhe fazerem as perigosas impressões, que cos-

tumâo, bem o podemos entender do que olle

havia procurado evitallas náo só com a decla-

ração verbal da sua vontade, mas com a pró-

pria pratica, no moderadissimo trem do seu

transporte. E o que de todo este festejo elle

mais estimava era o divisar huma sincera sa-

tisfação nos ânimos; porque esta lhe dava es-

peranças do fructo dos seus pastoraes traba-

lhos, a que unicamente aspirava. Fallando-me

S. Ex.« nesta recepção, e na continuação das

mesmas demonstrações, a primeira vez que me
escreveo, me dizia: "Graças a Deos toda a

Braga (dizem-me, e se vê por hum sem nu-

mero de demonstrações) está contentíssima:

Digitus Dei est hic." E escrevendo a outra

Pessoa, a quem também fallava em abertura,

diz: "Bemdiío Deos, que a favor desta pia

illusào assim quer sustentar hum caracter au-

gusto
,
que por falta dos meus talentos pes-

soaes náo deixaria de cahir no ultimo despre-

zo." Eis-aqui como tudo o que costuma lison-

gear a \aidade, nelle só servia para o radicar

mais no humilde conhecimento de si. E con-

tinua :
" O meu Cabido se tem esmerado nos

obséquios ; e até me parece huma sincerap e

li
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geral alegria traslnzir nõ rosto de todos: já

ouvi dizer, que ha alguma cousa extraordiná-

ria neste gosto publico. Bemdito seja Deos !

"

Eque nomeio de toda esta pompa só occupava

os seus sentidos, e a sua alma o cargo, que to-

mava, náo o podia epcobrir. Testemunha de

vista me contou, que ao entrar a primeira vez

no seu Paço, quando chegou ás janellas, que
cahem para o campo dos Touros (como acima
referimos) que estava cuberto de Povo, levan-

tara os olhos ao Ceo, e dera hum suspiro;

porque tantas almas estavào entregues ao seu

pastoral governo.

CAPITULO VI.

primeiras acções do Prelado em Braga : e

teor regular da sua vida, e trato da sua

Casa.

T,ESTEMUNHO de Pessoas fidedignas abona o

que vamos a referir das primeiras acções do
Venerável Arcebispo, e cuja verdade coníir-

maremos com as suas próprias palavras, como
até aqui havemos feito.

*'Na manhíí do dia 18 (que foi o imme-
diato á sua chegada) levantou-se muito ce.dos

G 2
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oiivio Missa, e pregou : e como o terreiro dô
Paço estava ebeio de gente, lhe disseráo, que
se náo retirava sem 8. Ex." lhe dar beija-

máo. Logo depois mandou chamar os Paro-
ehos da Cidade, a quen) repartio 300$ is. para
se distribuirem pelas pessoas necessitadas. A's
9 horas foi ao Seminário de S. Pedro, que tem
communicaçáo com o seu Paço; e nelle ad-
vertio muitas cousas necessárias para o bom
regimen , e aproveitamento dos Estudantes.
Recolheo-se, com o desígnio de hir no mesmo
dia visitar o Hospital ; o que náo pôde fazer

por embaraços ; e só no dia 20 he que estes

pobres enfermos forào caritativamente conso-
lados por S. Ex.', persuadindo-lhes a paciên-
cia nas adversidades, dando-lhes muitos conse-
lhos espirituaes; sobre o que lhes mandou dar
huma grande esmola, da qual, sendo o nume-
ro dos enfermos muito grande, coube a cada
hum mais de 800 réis,

*' Seguio-se depois a Visita aos prezos da
Casíello, e Aljube: estes foráo animados a sof*

írer com resignaçào aquelles castigos em satis-

fação dos seus delictos, mostrando-lhes quan-
to era mais leve purgallos neste mundo que
no outro. Mandou-íhes também dar huma
grande esmola: deitou fora dous prezos; e re-

cebeo seus requerimentos, que foráo logo des-
pachados. A sem razáo, com que alguns esta-

váo prezos, peneirou tanto o benigno coração
de S. Ex.', que eu mesmo (diz quem escreveo
a relação, que vamos transcrevendo) o ouvi,

quando veio visitar esta Congregação (onde
nos fez a honra de se dilatar por bastante tem-
po) encommendar com toda a instancia a ave-
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rignaçáo deste negocio a pessoas de muita ca-

pacidade, e talento, proraettendo elle mesmo
de assistir.

Assim como visitou esta Corporação, as-

sim visitou as mais; começando pelo Cabido;

**e na Casa Capitular (refere outra testemunha

fidedigna) fez huma eloquente falia : e como
sabia, que de muitos annos durava a repu-

gnância, que tinbáo os Cónegos de pegarem
nas massas no tempo das funções pontifieaes,

sobre o que tinháo precedido varias contesta-

ções ; lhes disse, que durante o seu governa,

e sem prejuizo dos seus Suceessores , cedia

desse direito; assim como também de usarem
de solideo na sua presença &c. Ao que res-

ponderão, que agradeciào o obsequio, com
<|ue S. Ex.' os penhorava; porém que elles de

loa vontade queriáo praticar o mesmo, que ti-

nháo praticado com os seus Antecessores, sem
se aproveitarem da faculdade, que lhes con-

cedia ; e só desejavào manifestar em todo o

tempo o seu reconhecimento." Agora entrarão

as próprias palavras do Prelado.

Fallando-me S. Ex." nestes primeiros pas?

SOS em Carta escrita ao quinto dia da sua che-

gada a Braga, me dizia; "Já tenho pregado

liumas poucas de vezes: visitei o Hospital, e

a Cadêa ; e tenho feito repartir esmolas depois

das sufficientes informações dos Parochos. A-
gora mando vir linho para que as mulheres po-

bres tenhâo em que se occuparem. Entro com
o Seminário, que náo he máo edifício; mas
pouca renda, e o formal na maior calamidade,

ISosso Senhor me ajude! Tenho muitos Pa-

lochos bons, confio em Deos que o uumera

I
J
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hade engrossar. Quero pôr quatro Cadeiras,
Instiuiçòes de Direito, Historia Ecclesiastica,'
Dogma, e Moral, além das do Seminário. Os
Couegos tem-se avantajado muito nos obsé-
quios públicos, e com despeza própria, apezar
4a minka mortificação; mas querem desfazer
o conceito, que se forma delles. A todos trato
com a doçura, e agasalho, que me he genial...

Já aqui chegou a nova lei (he a que respeita ás
jurisdicções dos Donatários) fez sua impres-
são; mas eu a tenho diminuido com varias re-
flexões

; e confio, que depois da resolução de
algumas duvidas, que heide propor a S. Ma-
gestade, háo de ficar todos satisfeitos." E com
efFeiío em Carta, que me escreveo quinze dias
depois, me diz: "Agora exponho algumas du-
vidas a S. Magestade, para logo ficar tudo
bem declarado. Também tallo em dous Minis-
tros seculares da rainha Relação, que pela ex-
ecução da lei ficáo muito ma! ; e he justo que
S. Magestade os attenda." Eis-aqui como elle
a tudo olhava.

Na mesma Carta me diz: "Aqui vou con-
tinuando na minha lida, que náo he pequena:
tem havido dia de cento, e setenta e tantas
petições; de ordinário hum cento. Pois a au-
diência diária de duas, e mais horas ! he hum
dos exercicios mais violentos, que tenho. Con*
tinuo nas Praticas ao Povo sem faltar Domin-
go, ou Dia santo, ainda que ás vezes bem
doente; digo o que Deos me inspira; que nem
tenho tempo para ler Cartas. Cada visita que
faço aos Conventos de Freiras, he huma Pra-
tica espiritual ás vezes de duas horas; e ouço
dizer que náo se desgostao. Já fiz publicas



duas DisposiçÒes tendentes âo Clero, que me
parece senío fructuosas : 1.* Aviso geral â to-

dos os Ecclesiasticos, sem excepção dos Pa-
rochos cnllados, para fazerem exame de Mo-
ral , e Historia Sagrada na minha presença

,

quando dirigir a Visita pelas suas Freguezias
(de outra sorte era impraticável por causa das
distancias da Diocese, e multiplicidade do
Clero.) 2.' Que náo darei faculdade a algum
Sacerdote para confessar, e ainda dizer Missa,
sem que conste por informação do Parodio,
que lhe guarda o respeito devido, conforme a
Regra Ecclesiastica

;
que o ajuda nas funções

pastoraes, e frequenta as Conferencias de Mo-
ral. Estáo postas a concurso as Cadeiras do
Seminário, e do Paço Archiepiscopal : aqui
tenho muito que trabalhar. Entro também com'
a reforma, de que necessita o Seminário; já
estou presentindo os espinhos agodissimos,
que daqui me háo de nascer.'*

Huma das cousas, que o atanazavão erâo
os empenhos para accommodar Pessoas na sua
famiiia, ou em Benefícios, ou Officios. Quanto
á primeira parte dizia-me :

" Como tenho de
multiplicar as Visitas da Diocese, e nào devo
levar comigo senão a gente necessária

;
para

que carregar-me de família? pouca, e boa:
nisto estou, e heide estar ; ainda que por isso

fique mal com muitas Pessoas, que querem á
porfia encher-me a Casa dos seus Afilhados :...-

ninguém pode pensar o horror de empenhos^
que recahem de continuo sobre mim ; e eu tei-

moso em não querer senão huma famiiia me-
diocre." Quanto á segunda parte, dizia: "To-
da esta maquina de cousas, que o Arcebispo
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de Braga tem que dar, se reduz a isto : nâo
acho hum Beneficio simples para prover ; nem
Officio : só dous Benefícios de opposiçcio, que
hão de ser para os que os merecem pelos seus

talentos , e virtudes." E assim como se não
queria carregar de família, assim cuidava,
quanto era de crer, que fosse bem educada :

"Tenho (diz elle em outra Carta) familia si-

suda, e procuro, que seja edificativa ao Povo."
Do regulamento, que lhe havia estabelecido

nos informa a mesma Testemunha authorizada,

e domestica, assim como do teor da vida do
Prelado em Braga, que nos havia informado
da que tivera no Pará, e que em seu lugar

transcrevemos.
" Principiou logo (diz a relação) S. Ex.«

a regular a sua Casa, e familia
;
prohibindo a

esta, que acceitassem requerimentos de pessoa
alguma, e que nenhum lhe fallasse em nego-

cio, ou dependência de outrem. Quotidiana-
mente se levantava da cama pelas 5 horas da
manha, para hir ao exercício da oração mental
com a sua familia; e pelo tempo de Veráo se

levantava ainda mais cedo; feita oração se dis-

punha para dizer Missa, ou ouvilla: depois se

recolhia ao seu aposento a estudar, ou escre-

ver, tomando antes alguma chávena de chá:
sendo horas passava para a Secretaria a des-

pachar os requerimentos das Partes com assis-

tência do Desembargador Francisco José de
Sousa Lima, Ministro de virtude, e rectidão

incorruptível (do qual sempre se sérvio até o
fim da sua vida, ainda mesmo sendo Vigário

geral, e ultimamente Provisor.) Findo o des-

pacho voltava ao seu quarto a rezar as Horâs
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menores com muita pausa, e devoção: ao meio

dia dava audiência a todas as pessoas, que o

procuravào , a qual durava quasi até huma
liora da tarde: recolhendo-se entáo ao seu

quarto por alguns momentos, se encaminhava

ao tinello a jantar com a sua Familia, e hum
pobre á sua raao direita: a sua meza foi sem-

pre frugal, e sem viandas exquisitas, a mesma
qne no Pará: concluído o jantar se demorava
afallar com a Familia por espaço de meia hora

a4é três qnartos : logo se encaminhava para o

C^ro daCapella afazer oração ao Sacramento;

e depois para o seu quarto, onde passava pelo

sono assentado em huma cadeira. Sendo horas

competentes, rezava Vésperas, e Completas

de joelhos: e do mesmo modo rezava no verão

de tarde as Matinas, e Laudes ; no inverno as

rezava á noite, sempre de joelhos.

'*Se de tarde nâo sahia fora, descia á Cer-

ca do Paço, onde dava alguns passeos, ou hia

v^r os Seminários, que íicaváo juntos á mesma
Cjêrca : antes de anoitecer voltava para o Pa-

ço, e se dirigia á Capella, onde fazia Oração
ao Santissimo; e logo dava audiência aos que
o procuravào, para lhe expor os seus requeri-

mentos, e dependências. Finda a audiência

passava para o seu quarto ; e se nao tinha re-

zado Matinas e Laudes de tarde, se punha lo-

go ajezailas de joelhos: concluída a reza, e

descançando hum breve espaço, se punha á

banca a ler, ou estudar até ás dez horas : to.-

mava então huma leve collação, que de ordi-

nário era hum caldo, ou hervas ; e a esta hora

conversava comigo, e algum Capellão : dando
li horas nos reti.rayatnos ; e S. Ex,* rezav:^ ^
TOM. II. n
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Coroa de Nossa Senhora ; e passando para a

Capella fazia Oração ao Santissimo, e depois

se recolhia para se deitar. Eis-aqui o seu teor

devida quotidiano; o qual nunca alterou es-

tando em Braga, e com saúde.

"Nenhum da sua Familia sahia fora da
Paço sem licença, e sempre com companhei-

ro. Todos os que náo eráo Sacerdotes estavào

obrigados a confessar-se em cada mez : os Sa-

cerdotes sendo aprovados estavào promptos a

confessar na Capella do Paço ; e nas tardes

dos Domingos, e Dias santos os niandava S.

Ex.^ fazer Praticas aos Recolhimentos, e mes-
mo aos Conventos das Freiras. Em Casa, além
do exercicio da Oração de manha ; os Sacer-

dotes diziào, ou ouvião Missa; e todos os

mais deviáo ouvilla; e os que estudaváo, não
estando de Semana, hião para as suas respe-

ctivas Aulas no Seminário; dando Ave-Ma-
rias, recebião a benção de S. Ex.^: pelas 8 ho-

ras e meia rezavão a Coroa de Nossa Senhora
na Capella: pelas 9 horas ceavão: finda a cêa,

tinhão conferencia de Moral até as dez horas:
depois recebião a benção de S. Ex.", e se re-

coihiáo aos seus quartos."

Quanto ao fausto no ornato do Paço, diz

o Prelado mesmo em huma das primeiras Car-
tas, que escreveo de Braga: "Despi o Paço,

(1) que he hum dos mais soberbos edifícios do
Keino , e estava magnificamente aceado : ahi

tem as Igrejas hum bom numero de cortinas.

(l) Só a Sala do Docel deixou com a armação, que
ficara do seu Antecessor, por estarem debaixo do mesmo
Docel os Retratou do Papa^ c da jRaiuha,
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e outros ornamentos." O com que elle o pro-

jectava armar era com ornato de outro valor;

pois me diz por este mesmo tempo :
" Alii íica

huma grande parte deste vasto editicio aos ra-

tos , em quanto nào ponho em execução as

idéas, que revolvo." Isto dizia S. Ex.* cinco

ou seis dias depois da sua chegada a Braga.

Continuamos a admirar a fecundidade, e pres-

teza das suas providencias, e iiteis projectos,

como já haviamos admirado no Pará. B como
náo havia de succeder assim ajuntando elle ao

zelo, e intelligencia hum táo humilde conceito

de si, que infallivelmente atrahe as bençáos do

Ceo? Em huma Carta escrita por este tempo
dos principios da sua administração a Pessoa

de graduação, vemos as seguintes edificantes

palavras: "V.Ex.' cobre-me de pejo pondo-me
a par do Bispo do Algarve: he meu Mestre, e

exemplar: cá vou rastejando em seu segui,

mento; porém de longe, por não ter as forças,

que elle tem, e achar caminhos mais agros, e

intrincados." E como elle hia sempre pelo ca-

minho direito da justiça, e da observância das

Leis de Deos, e da Igreja, e não das vonta-

iles, e interesses particulares, necessariamente

havia de começar dentro de pouco tempo a ex-

perimentar revezes, e mortificações ,
que elle

iião deixava de prever : e na mesma Carta se

lê o seguinte: "Diz V. Ex." muito bem; que
a alegria de Braga nestes principios he assaz

equivoca: talvez não seja assim passado o pri-

meiro enthusiasmo; porque emfím o servo não

deve esperar melhor tratamento, que o Pai de
farailias; nem o peccador he tão racionavel

,

que mostre contentamento quando o pertnrbão

H 2
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)io sono das suas paixões viciosas. Triste con-

dição de quem governa, que para fazer os ho-

mens felizes, he preciso desgostallos muitas
vezes! Porém desgostem-se embora: está pri-

meiro Deos, e a consciência."

Já nós vimos como elle dizia, que havia

de ficar mal com as pessoas, que se empenha-
váo porque accommodasse os seus Afilhados.

Outra origem de descontentamentos nào podia
cieixar de o ser, o que elle diz em huma das
Cartas acima citadas: "Tenho sido bloquea-
do de differentes empenhos para passar Attes-
çòes para Renuncias: nada he capaz de me
render; e cada vez estou mais fixo nesta reso-

lução, considerando, que só assim se poderá
arrancar pela raiz hum escândalo dos mais
perniciosos." Outros motivos de desgosto de
niuitas pessoas refere o seu digno Secretario

na relaçcío, de que neste Capitulo nos temos
aproveitado : "Regulou (diz) S. Ex.« a distri-

buição das esmolas mensaes , excluindo as

pessoas, que nào necessitaváo , e mandando
contribuir ás que eráo verdadeiramente indi-

gentes; e augmentou progressivamente o nu-
mero delias. Deste regulamento se queixavào
amargamente os apaixonados das taes pessoas,

que tiniiáo com que subsistir, até ao ponto de
ajuizarem, que a mudança era por desfeita ao
seu Serenissimo Antecessor." E ainda a mais
cliegavao os malignos juizos, e calumniosos
dicterios, como expressa a mesma relação:

*'Como S. Ex/ (diz) náo fallava nas horas de-
terminadas para o seu estudo, e escritas, en-
trarão logo os Bracarenses, e ainda alguns
Nobres a dizer, que usava da bebida de lico-
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res, e por esta razáo se náo apromptava para
fallar a toda a hora, que o procuravao ; ao
mesmo tempo que S. Ex." sempre abominou
taes bebidas: e sabendo disto punha-se a rir;

e continuou a observar o mesmo ; e só fallava

naquellas horas a pessoas, que vinháo de fo-

ra, ou transitaváo por Braga. Passado tempo
foráo-se desenganando , e deixando-se desta
odiosa murmuração. O mesmo pouco caso fez

sempre de escritos, e satyras sem nome, que
recebia, e logo queimava.

Mas tornando ás diversas providencias, a
que abrangia a sua vigilante attençâo, tinha

apenas hum mez de assistência em Braga,
quando além das outras Representações a S.

Magestade, de que acima falíamos, lhe diri-

gio huma a favor das duas Casas dedicadas ao
ensino de Meninas , a saber o Convento das
Ursulinas , e o Recolhimento da Caridade:
•* cujos Estabelecimentos (diz elle na Repre-
çâo) não se pode duvidar, que são muito van-
tajosos á Igreja, e ao Estado; náo só porque
iieiles achão as Pessoas de bem da Provincia
dous Depósitos segurissimos, onde suas filhas

recebáo todas as instrucções próprias do sexo;
mas principalmente por ter Mestras muito ze-

losas, e promptas para ensinarem as meninas
pobres a ler, escrever, e contar, obras de ren-

da, costura, e bordado &c. e também cathe-

cismo." E escrevendo á Pessoa, de cuja in-

tervenção se servia, para que o Requerimento
chegasse á presença de S. Magestade, diz:

"Estas duas Casas são utilissimas ao Publico:
eu mesmo em pessoa quiz examinar todo o seu
interior ; vi trabalhar as meninas, e o nietho-
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do, que as Mestras guardáo no ensino das mes*
mas: tudo me agradou muito. As Ursulinas

estão no Convento, que foi dos Padres Jesuí-

tas, que necessita de vários concertos. O Re-
colhimento da Caridade náo tem forma regu-

lar, e precisa ser feito de novo. Ha eu náo es-

tivesse com huma divida de perto de quarenta
mil cruzados, aqui tinha campo espaçoso pa-

ra exercitar a liberalidade pastoral : mas re-

corro a quem me pode soccorrer." Pede por
tanto no Requerimento aS. Magestade, que se-

ja servida *'estender á Caridade de Braga a be-

nigna providencia, que proximamente havia

dado em favor das meninas pobres de Lisboa,

pandando contribuir do subsidio literário ás

Mestras de huma, e outra Casa com aquelle

ordenado, que julgar conveniente." E na Car-
ta acima citada, á qual acompanhava a Re-
presentação, accrescenta ao que hca transcri-

pto : "As Ursulinas instáo-me, que lhe alcan-

ce faculdade para admittirem 12, ou 15 Reli-

giosas ; e como conheço a razáo, que lhes as-

siste, por isso mortiíico a V. Ex." O numero
^a Regra sao 60: só tem 20: e certamente
com tào poucas náo podem accudir ás obriga-

ções do ensino, e dos outros Officios da Casa.
Farece-me que estáo nos termos de serem at-

tendidas."

Ao mesmo tempo náo se descuidava de
auxiliar os interesses temporaes da Cidade, de
que também tinha o Senhorio. Enviou á Se-
cretaria de Estado huma Represeutaçáo do
seu Procurador geral da Mitra, sobre a man-
tença de privilégios, que por novas determina*
Çóes se quebraváo; e escreveudo-me depois d$
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a haver remettido, me diz :
** Estimo, que N.

aprovasse a Representação do meu Procura-
dor. O ponto das Egoás he o mais capital para
este Povo: tem-lhe hum horror espantoso: di-

zem que os privilégios de Braga nào sáo infe-

riores aos de Guimarães, onde o Povo he izen-

to desta obrigação , em favor dos privilégios

concedidos á Senhora da Oliveira, que nào
tem semelhança com os de Santa Maria desta
Cathedral. Além disso, que nem as s^uas ter-

ras tem capacidade para tal, per ser a popu-
lação muita, e as leiras das terras demasiada-
mente pequenas, que não chegáo a dar o páo
necessário." Mas he preciso passarmos a as-

sumptos, que pela sua gravidade, e trabalhos^
que lhe custarão, requerem ser tratados em
Capítulos separados.

MUfll



í3 "^"^

^
M^—B^——

6á

mw

CAPITULO VII.

Contestação, que sustentou, sobre o modo de pro-

pôr os approvados em concurso para Bene-

Jicios vagos em mez da Coroa.

ssiM como o amor da paz unido ao des-

prezo próprio fazia com que este exemplar
Prelado facilmente prescindisse do que se li?

mitava á sua distinção pessoal; assim em sus-

tentar o que tocava aos direitos, ou privilégios

da sua Igreja era inflexivel. Da primeira par-

te já vimos huma prova na dispensa, que of-

fereceo aos Cónegos sobre o uso do solidéo &c.

o que S. Ex." mesmo me contou em amizade
dizendo-me :

" Quero-lhe contar huma cousa,

que sei he do seu gosto. Estava por instantes

a atear-se o fogo da discórdia entre os meus
Cónegos: já havia partidos, querendo huns
que se executasse certo Breve respectivo ao

uso de solidéo, e outras acções, e ceremonias

do Coro ; repugnando outros com força , e

acrimonia. Recorrem a mim : vou a Cabido
;

faço-lhes huma falia, insistindo particularmen-

te na obrigação, que tem de conservar a paz
entre si; e concluo—que se conserve tudo co-

pio estava no tempo da morte do Senhor D.
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Óaspar, á excepção daquillo, que me dizia

respeito, a saber, estareai na presença do Pre-

lado sem o solidéo, e pegarem nas massas na
acçáo do Pontifical; porque disso eu os dispen-

sava.—Todos convierào no mais com muito gos-

to ; e quanto ás duas cousas ultimas, que por
nenhum modo haviáo deixar de as fazer; pois

eu náo era menos seu Prelado, do que o Se-
nhor D. Gaspar. E com eíFeito assim o ficáráo

praticando; e hoje estáo em boa armonia. Ve-
ja V. m. o que sâo homens: sei que diziáo em
quanto eu me achava em Lisboa, que por mo-
do nenhum havião de pegar nas massas: agora
dispenso-os, e não querem faltar com estes si-

naes de respeito. Quanto pode o bom modo
em quem governa!" Deste veremos ainda ou-
tras provas no decurso destas Memorias.

Quando porém se tratava dos direitos do
Episcopado, ou privilégios da Igreja, de que
estava encarregado , náo cedia jamais. Em
Carta de 24 de Novembro me diz: "Acho no
Archivo da Mitra hum Documento original

(vai copia) por onde consta com toda a evi-

dencia, que a data do Beneficio, de que já
fallei a V. m. (era de Santa Marinha de Arcu-
zelo. Abadia sem Cura) me pertence: á vista

do que já teria procedida a dallo, se não qui-

zesse que ficasse unido ao novo Seminário dos
Órfãos

; porque sendo assim deve preceder
Breve de Roma, com aprovação de S. Mages-
tade. Falle nisto, para que se alcance o Bene-
plácito da Soberana, sendo como he cousa de
tanta utilidade para os seus Vassallos. Mas
caso que se não consiga a licença, cuido logo
em provelio em algum particular

;
pois não he

TOM. II. I
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justo perder hum direito, de que ha titulo táo

genuíno."

E segue-se immediatamente na mesma Car-

t^: "Sempre esteve em uso nesta Igreja, ainda
antes das Concordatas, nos provimentos dos
Benefícios de Concurso pertencentes ao mez
do Papa, sentencear o Prelado o Concurso, e
propor o mais digno ao Papa; e este era sem-
pre o provido. Fizerâo-se as Concordatas

;

e ficou o Senhor D. Gaspar continuando no
mesmo inalteravelmente, só com a difFerença

de fazer depois á Rainha o que antes fazia ao

Pafpa. Agora porém Seabra me participa, que
devo propor três Oppositores a S. Magestade,

para que Ella escolha o que lhe parecer; e que
só depois disto he que heide passar Attesta-

çao'. Ahi lhe escrevo neste mesmo correio,

BeiB pode desenganar-se que náo heide obrar

contra a minha consciência : e se assim nâo
sirvo bem á Soberana em qualidade de Arce-
bisjio, posso servilla na de simples Religioso,

que he pelo que mais suspiro." Quem estava

animado deste espirito, como poderia ceder

do vigor episcopal, que se vê nos Santos Bis-

pos dos primeiros séculos, e a quem elle se

propunha por modelos?
Escreveo com efí^^eito ao Ministro de Es-

tado : e depois de referir o facto de elle haver

sentenciado o Consurso á Igreja de S. Fins de

Tamel, e proposto a S. Magestade o mais di-

gno , sem se desviar hum ápice do costume
inalteravelmente praticado pelo seu Anteces-

sor, depois das ultimas Concordatas, segundo
constava dos Assentos dos Concursos, conti-

íiúa assim; "V. Ex." bem conhece que me iiiío
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era fácil suspeitar alguma sombra de illegitimí-

dade em bum costume, que sem contestação
he o mais conforme á antiga, e depurada Dis-
ciplina da Igreja, e ás idéas originarias do
Episcopado; muito menos reflectindo eu, que
;tendo-se praticado sempre isto mesmo antes
da Concordata, náo parece crivei que o Papa
quizesse estender a concessão além dos foros
do seu pertendido direito. Pois então que deo
o Papa a S. Magestade pela Concordata ? Pa-
lavras ; a única cousa, com que a Cúria Ho-
«lana paga quasi sempre aos Principes em se-

melhantes lances, ficando ella entretanto com
o direito reservado das Annatas Mas dei-
xando isto á reflexão de quem lhe pertence,
concluo com dizer a V. Ex.% que em quanto
uâo estou mais esclarecido neste ponto (1), náo
me posso deliberar a consentir que a minha
Igreja seja esbulhada de hum direito, que to-
das as razoes me persuadem ser legitimo, par-
ticularmente resultando delle tào grande iníe-

Tesse ás almas, que ni€ estáo encarregadas."
Persistio constante nesta resolução, por

estar cmiveucido da justiça delia. Em Carta,
que me escreveo, datada em 17 de Março de
1791, estando eu fora de Lisboa, me diz, en-
tre outras cousas :

" Ahi escrevo a N.
,
pedin-

(l) Como a modéstia do Prelado fazia com que ell^e

ainda nas matérias, em que tinha siencia consumada, de-
sejasse ouvir Pessoas, de que tinha conceito, vemos no
presente assumpto huma pequena, mas bem feita Dis-
sertação do Desembargador Secretario Francisco José de
Sousa, dirigida a S. Éx.a, em que aponta os principaes
fundamentos^ por que o Prelado devia propor só o mais
dignQ,

I 2
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do liceiíça para ordenar; e também para ver se

se desemtupe o canal da Secretaria d'Estado

em ordem a serem providas as Igrejas vagas

nos mezes, que o Papa deo á Rainha : grite-

Ihe, que he hnma sem razáo, e que me dei-

xem cumprir os Decretos do Concilio de Tren-

to." E na Carta, de que nesta me faz menção,
diz: "Pela Representação inclusa verá V. Ex."

ha quanto tempo suspiráo pelo próprio Pastor

sete Igrejas do Arcebispado vagas nos mezes,

que o Papa concedeo a S. Magestade; e isto

só porque na Secretaria de Estado se recusa

authorisar hum costume desta Diocese, que não

vejo razão solida para ser infringido. O caso

he : Diz o Papa na Concordata, que vagando
algum Beneficio nos mezes da Concessão, fei-

to logo o Concurso na forma do costume, e

segundo as disposições do Concilio de Trento,

o Ordinário proponha a S. Magestade o mais

digno, para Ella o nomear. Eu não sei como
as outras Igrejas do Reino entenderão estas

palavras ; só posso dizer que a de Braga insis-

tindo sempre na antiga pratica, de escolher o

mais hábil dos Oppositores, e propollo á So-

berana, como antes fazia ao Papa; além de hir

mais conforme á Instituição dos Concursos, e

á idéa, que delles nos derão os Padres Tri-

dentinos nestas palavras do Cap. 18. Sess. 24.

de Reform. Ex his Episcopus eligat eum, quem
ccbteris magis idoneum judicaverit , et illi ^ et

non alteri collatio Ecclesice ah eojiat, ad quem
spectahit eam conferre . . . tunc Episcopus eligat

digniorem : além disto, digo, poz ainda em
salvo o pacto, que no Edital publico se costu-

ma fazer com os concorrentes, promettendo:

\:\ :



69

se-lhes dar a Igreja ao que for acliado mais

digno; assim como o direito, que a elle desde

logo fica conservando a mesma Igreja. Porque
eu náo toco agora outra razão, que salta aos

olhos, e que parece faz irresistivel a pratica do
Arcebispado. O Papa deu quatro mezes dos

oito, que possuia, e da mesma sorte, que pre-

sentemente possue os outros quatro: ora nunca
em tempo algum se propoz ao Papa mais do
que hum só Oppositor : logo da mesma ma-
neira deve ser a S. Magestade. E que poderia

eu dizer dos inconvenientes, que resultáo ás

Igrejas por causa de huma prolongada vacân-

cia? dos abusos, que nestas occasiòes se cos-

tumáo introduzir nos ânimos dos parochianos

com a falta da doutrina, e boa educação; e

até mesmo da ruina, que experimentâo as Ca-
sas de residência, os Passaes, e tudo o que
diz respeito ao temporal das Igrejas? Para evi-

tarem semelhantes desordens determina tam-
bém o Decreto do Concilio que as Parochias

nunca por caso algum estejào vagas mais de
hum anno.'* &c.

Em 20 de Abril seguinte repetio as suas

diligencias
;
pois vemos em Carta desta data,

dirigida á mesma Pessoa : "Verá V. Ex.» nes-

se Papel trabalhado tumultuariaraente as ra-

zões, em que me fundo; e da Certidão do Es-

crivão da Camará o que se tem praticado sem-

pre em Braga desde a época famosa da Con-
cordata. A' vista do que confio muito que me
ajudará a sustentar hum direito da minha Mi-

tra tào bem especado ; e sobre isso tào favorá-

vel á salvação das almas, e táo caro para todos

ps Successores daquelie jBispo, que he repu-
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íado geralmente por hum dos seus mais illus-

tres e generosos defensores na Assem blea de
Trento." E em Carta, que me dirigio em -28

ide Julho, entre varias cousas, que me encar-
regava, diz: "Lembre, que as Igrejas vagas
iios mezes da Rainha estão chorando por legi-

timo Pastor ; e náo faltão motivos para as mo-
ver a lagrimas: em hum Papel, que enviei,
creio se achâo razões, por onde se conhece,
que se me desvio hum pouco do estilo dos ou-
tros Bispos do Reino, não he com espirito de
teima, mas por querer observar a praxe inal-

terável da rainha Igreja, que sem contestação
he amais conforme ás idéas originaes do Epis-
copado, e aos sentimentos do Tridentino, e
dos mesmos Papas/' E em outra de 10 de
Agosto: "Muito estimo que N. esteja persua-
dido, de que náo he o espirito de teima, que
me anima era o negocio das Igrejas vagas nos
mezes da Rainha. Provera a Deos que eu não
achasse provas tão invenciveis pela minha par-
te! Verião todos qual era a minha docilidade:
mas em quanto m'as5 uáu desfizerem, será mais
fácil abandonar a administração desta Igreja
&c." Repete ainda recommendação a este res-
peito em Carta de 26 de Setembro : "Não se
descuide V. m. de instar sobre o negocio das
Igrejas vagas nos mezes da Rainha, para que
hajão de ser providas cora brevidade ; e creia
que nisto faz grande serviço a Deos." E final-

mente em Carta da mesma data , mas dirigi-

da a Pessoa de maior graduação: "Sei que
V. Ex.» aprova os meus sentimentos sobre o
negocio das Igrejas vagas nos mezes da Rai-
iih^ :- e como tenho esta certeza, não duvido
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qne S. Magesfade hade dar hnma prompta, e
efficaz providencia: que mal sabe a lue&nia
Senhora os damnos, que sofírera aquellas po-
bres Igrejas com esta diuturna viuvez : eu os
vejo agora (escrevia isto andando em Visita) e
lastimo, mas sem lhe poder applicar o próprio,
e genuino remédio." Veremos o mais que hou-
ve a este respeito pelo tempo adiante.

CAPITULO VIIL

Como igualmente se mostrava inflexível em dat
Attestações para Renuncias, e Impetras

de JBeneJicios,

mESTE importante assumpto de provimento
de Igrejas e Benefícios muito teve o seu illus*

trado zelo que lutar contra as pertençòes de
Renuncias, e de Impetras. As Attestações,
que já dissemos que elle estava fixo em não
passar, erào para se obterem Breves para Re-
nuncias. Em Carta de 16 de Dezembro de 1790
me diz: " Sabe a resolução, com que sahi de
Lisboa, de que Attestações para renuncia d&
Benefícios, nada absolutamente: e daqui nin-
guém me tem abalado apezar de fortissimoS'

bloqueios. Senáo qnando vem hum dia d^ste^
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N. ter comigo (Pessoa que tinha altas protec-
' çÔes, e relações) mostrando-me hum Aviso Re-

i
I

gio, em que a Soberana declara, que eu posso

attestar em favor da Renuncia, que o seu Tio

Cónego pertende fazer do Beneficio, visto que

náo involve circumstancia alguma contraria

aos sagrados Cânones : e isto acompanhado
pelo dito N. de tantas instancias, que assaz

meaífligio; pois em fim he disignio, que qui-

! zera sustentar inviolavelmente, ao menos nes-
'

tes principios da minha administração ; e do

ct)ntrario vejo, que se vai soltar outra vez a

torrente perniciosa das Renuncias ; e eu des-

armado do meio mais efficaz para lhe resistir:

pois fazendo-o a este, porque o nao heide fazer

;j
aos mais, que m'o pedirem ? Em fim conclui

,J
I

com dizer-lhe, que sem consultar a N. náo re-

•'! solvia nada. He o que faço no presente cor-

reio: Náo sei certamente como a Rainha de-

vendo ser a Protectora dos Cânones, e nesta

qualidade sustentar os Bispos, quando pro-

movem a sua observância, queira agora com
Mj esta insinuação embaraçar-me hum desigaio

ffj tâo conforme ao espirito dos mesmos Cânones.

5;' :ij Porque se náo faz isto lá por alto, indepen-

r' ;| ,; dentemente da minha Attestaçáo, como se tem
! ^

ij feito muitas vezes? Diráo que a passe eu co-

!
moquizer: mas náo sabe todo o mundo, que
vá como for a Attestaçáo do Ordinário, está

certa a Renuncia? E náo fora mais acertado,

que a Soberana se accommodasse ao parecer

!

dos Bispos zelosos do seu Reino, animando-

os ainda, se fosse preciso, a proseguir hmna
táo gloriosa empreza? E mais escusava de ver

jPortugal esvahindo-se com somma^ táo avul-
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tadas, como as que por este motivo correm
para Roma.'*

Em Carta de 5 de Janeiro seguinte me di-

zia: " Continuáo os bloqueios das renuncias

de Benefícios : neste correio me chega hum
Aviso de José de Seabra, para que eu haja de
informar, interpondo o meu parecer, hum Re-
querimento em nome de N. Cónego nesta Ca-
thedral, a fim de renunciar o seu Beneficio em
N. Desembargador da minha Relação. O que
pede o dito IN. na Representação he que S.

Magestade lhe conceda Aviso para que eu in-

forme com o meu parecer, se he, ou nâo jus-

ta, 6 conforme ao espirito das Reaes Determi-
nações a diía renuncia. O Renunciante me ti-

nha já atacado com força, para que consen-

tisse na renuncia, que desejava fazer em meu
Sobrinho Tercenario desta Sé ( 1 ) : repeli-o

com total desengano : voltou-se para o Des-
embargador: este me perseguio muito para lhe

dar a Attestaçào : fallei-lhe com sinceridade

;

(l) Para que se veja a delicadeza que o Arcebispo
tinha a respeito de nepotismo, transcreverei aqui o que
elle me dizia, quando proveo este Sobrinho na Tercena-
ria: " Quero-lhe dizer huma cousa, que fiz com bem re-

ceio dos Criticões; mas persuadi-me, que podia obrar as-

sim. Sabe que tenho hum Sobrinho Diácono, o mesmo
que mandei tomar instrucçao a Mezão-frio: constou-me
por testemunho dos JPadres o seu bom comportamento,
e boas qualidades: chamei-o para a minha companhia.
Entre tanto vaga hum pequeno Beneficio da Cathedral,
que querem chamar simples, mas eu o não entendo as-

sim, ainda só pelo nome de Tercenaria; apresento-o nel-

le com sentido de o ter debaixo da minha vista, e de o
fazer residir para exemplo dos outros.... confesso que
também influio muito nisto o desejo de descarregar os

Ffibres da despeza, qqe tenho com este Sobrinho,

TOM. II. K
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que presentemente nâo alterava o systema, por

me livrar da perturbação, que isto hia causar

em todo o Arcebispado : que supposto conhe-

cia menos mal na dita renuncia, por ter bum,
e outro seu merecimento, deviáo elles sacrifi-

car gostosamente o seu interesse pessoal ao re-

pouso publico, que reinava depois da suspen-

são das ditas renuncias: qne esperasse algum
tempo; estando certo, que eu o havia de favo-

recer no que me fosse possivel. Nada: procu-
ra o Aviso; e apparece-me com elle. Estou
indeciso ; e nesta perplexidade recorro a N.
Diga-lhe, que por hora jnlgava eu que se nao
inovasse cousa alguma neste ponto; porque
além d'as renuncias, da sorte que hoje se fa-

zem, serem sempre odiosas ao espirito da Igre-

ja, qualquer que ella for, vai ser o timpano
da guerra. De mais com que cara heide ap-

parecer a N.? Dizer-lhe que ha aqui mereci-

mento, e justiça? mas quem he o que se julga

desprovido delle?"

E ainda havia quem recorresse a meios,

criminosos para conseguir os seus intentos nes-

ta matéria táo seria, e sagrada: pois que par-

ticipando lhe eu qué certo Padroeiro queria

que S. Ex.' soubesse, que elle sentira que
quando aqui hum Clérigo lhe apresentara hu-
ma Attestaçáo de S. Ex.% tivesse já passado
a Apresentação de huma Igreja do seu Pa«
droado, que de próximo vagara, me respon-
deo S. Ex." " Quero que agradeça a N. muito
esta singular attençáo, qne tem comigo : mas
que me náo lembro de passar Attestaçáo em
favor de algum Clérigo para Beneficio, e me-
nos do Padroado do dito Senhor. Será talvez
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falsa, que nào he a primeira vez, que se tem
fingido o meu nome , e até mesmo arrancado
o sello das armas dos Editaes jjublicos para
servir a outros fins."

Outra desordem, que muitas angustias, e

trabalhos lhe rendeo neste ponto de provimen-
to de Benefícios, foi a das Impetras de Roma
para conseguir Benefícios, que devem ser pro-
vidos por via de Concurso. Escrevendo-me S.

Ex." em 28 de Julho de 1791 (tempo, em que
andava em Visita, como veremos) me diz o se-

guinte " Diga a N. que tome conta nas Impe-
tras, que ouço fallar muito nellas : pelo me-
nos he certo, que se estão tirando Certidões
na Provincia de Braga de vários Benefícios va-

gos, mas já providos em Concurso: e isto mos-
tra que ha tentativas para aquelle fim. Porque
se não hade conservar a ordem dos Concursos
no seu vigor? Só quem anda por aqui, e vê a
grande diíFerença, que vai de Parochos de re-

nuncias, e Impetras aos que nas Opposições
levarão as Igrejas á ponta da lança, he que
pode fazer huma justa idéa daquella desor-

dem." Veremos ainda o que pelo tempo adian-

te soffreo a este respeito.

Ainda teve de se oppôr a outro abuso, em
que senão costumava fazer reparo. Vemos em
huma Carta escrita a Pessoa, que dá parte de
certo Padroeiro lhe haver pedido^ que quizes-

se S. Ex.' apontar algum Clérigo que julgasse
digno de ser provido era huma Igreja Paro-
chial; pois que o mesmo Padroeiro se com-
promettia na escolha de S. Ex," para buma
Apresentação que tinha de passar; vemos, di-

go, na dita Carta enviada pelo mesmo Apre-
K 2
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sentado, e antes de por elle ser collado, o se-

guinte : "Vai o novo provido na Igreja de N.
beijar a máo do seu Bemfeitor; e também por
conta de certa circiimstancia, que traz a A-
presentaçào, que supposto náo deixe de ser

muito usual, e tenha livre passagem na Cúria
Romana, eu a náo tolero, e sempre a mando
siipprimir das Apresentações, por me parecer

simoniaca : fallo daquella obrigação, que se

impòe aos Apresentados de pagarem as des-

pezas feitas com as Bulias das Pensões. Ajus-
tem- se lá muito embora os providos com os

Apresentautes; mas nunca consentirei que se-

melhantes condições odiosas ao espirito da I-

greja appareçáo nos papeis públicos. Basta o

outro abuso do gasto com as Bulias do Bene-
ficio

;
que he bocado, que nâo posso tragar:

e bem anciã tenho de que os Principes alim-

pem esta nódoa da testa da Igreja, que tanto

a desfigura aos olhos dos Hereges : porém ha
de ser quando chegarem os momentos favorá-

veis da Divina Misericórdia."

E que direi de outro titulo tâo pouco pró-
prio para conseguirem ser providos em Igre-
jas, qual era o de Denunciantes á Coroa? Lo-
go neste principio da sua administração achou
o nosso Arcebispo hunia destas causas, que
sustentar. Em Carta de 2 de Dezembro de
1790 me dizia: "Nesse papel (o qual eu náo
conservo) verá V. m. algumas razões, que me
parece satisfazem ao Procurador da Coroa.
Que eu por timbre sustento a causa de Abas-
sas ! Náo falia verdade : quando he certo que
só desejo cumprir com o que devo á minha
Igreja ; e logo que conheça que o Direito a

in

é
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nao favorece; e assim o julgar qnem pode,
venío coQio me calo. Graças a Deos ! he a
iiiiica disposição, que acho em mim para o
Episcopado ; Inirn santo desinteresse. Desejo
conservar a frugalidade , e simplicidade, que
tive no Claustro; náo quero enriquecer Pa-
rentes: se houver que dar, he para os Pobres;
quando nao, ficarei com o merecimento da
"vontade. Causa admiração ver como discoiTe

hum Realista: eu o desculpo; mas quizera
que assim fossem tratados os defensores da
Mitra. Todo o Arcebispado está com os olhos
fitos nesta causa; e se sahe contra a Mitra he
o clarim da guerra em buma grande parte das
Igrejas, cujos Parochos se verão forçados a
andar pelos auditórios a fim de sustentarem
litígios intermináveis. Porque náo põe S. Ma-
gestade algum dique a semelhantes contesta-

ções, ordenando que se nao perturbem as pos-
sessões de boa fé, que excederem hum certo
numero de annos? Acaso da pratica contraria

deixáo de resultar os mesmos damnos, que
nas possessões de outra natureza? talvez seráo
ainda maiores: ao mesmo tempo que nao vejo
se siga detrimento considerável á Coroa, ainda
quando por evitar aquelles inconvenientes das
Igrejas houvesse áe sacíificar algum pequeno
bem em obsequio de hum táo longo uso; visto

principalmente que pelo alto dominio lhe per-
tence toda a temporalidade do seu Reino, e
de toda elia pode dispor á vontade nas occur-
rentes necessidades da Republica."

Em Carta de 18 de Outubro, fallando da
Sentença proferida nesta causa, diz: "Eu
prescindo agora da força das razões, sobre que
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o Juiz da Coroa fimda o seu juizo, e que a
muitos, e sábios Letrados náo parecem assaz
attendiveis. Seja assim como elle quer. Mas
S. Magestade he Senhora, pode por Imm ef-

feito da sua Real benignidade poupar-me, e a
hum grande numero de Parochos da Diocese
Bracarense os multiplicados litigies, que nos
vai suscitar a execusáo desta Sentença: sendo
certo, que canonizados aquelles fundamentos
com a authoridade de cousa julgada, nenhum
dos Benefícios pertencentes á Camera Arce-
bispal fica seguro ; mas todos sacrificados á

ambição dos Clérigos denunciantes. Quizera
mover as entranhas piedosissimas de S. Ma-
gestade, para que seja servida ordenar a res-

peito da causa de Abassas a mesma providen-
cia, que em 21 de Agosto do presente anno se

dignou determinar sobre outra análoga da
Igreja de Santo Estevão da Villa de Aleiu^
íjuer, cuja copia reiíietto."
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CAPITULO IX.

Cuidados, e providencias a respeito da forma'
cão do Clero, e dos Ordinandos.

BARA obviar, quanto fosse possível, para o
futuro estas prevaricações nascidas da fajta de
idéas, e de espirito ecclesiastico , conhecia,
que o meio mais próprio, e efficaz era o for-

mar hum Cíero, que sendo educado com as

competentes noções náo desse passo, que náo
fosse regulado pelas leis da Igreja, e com o
seu proceder edificasse os Seculares, e do
qual sahissem dignos Pastores da segunda or-

dem, de quem depende a instrucçáo Chrisía,

e a moralidade dos Povos. Via que a raiz,

donde nasce este bem he hum bom Semiiiario

Ecclesiastico. Já dissemos como elle mesmo de
Lisboa começara a tomar conhecimento do es-

tado deste ; e logo que chegou a Braga oào
teve a mais leve demora em promover o seu
melhoramento. Em Carta de 9 de Dezembra
de 1790 me dizia S. Ex." : "Chamei dous Pa-
dres da Congregação da Missão para tomarem
conta do Seminário; e vai aquillo muito besn:
agora entrao trinta Diáconos em lugar dos
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Porcionistas ,
para ahi se disporem para as

santas Ordens por aquelle tempo, que eu
julí^ar conveniente, que pouco mais ou menos
será hum anno. Tem-se grunhido fortemente

contra esta minha determinação, allegando mil

pretextos, mil inconvenientes: mas tenháo pa-

ciência; hade ser. Além dos outros exerciçios

do Seminário, hâo de vir todos os dias, mes-
mo por dentro, aprender as lições de Institui-

ções Canónicas, e Moral, que logo se entráo

a dar nesta Casa; e já o Professor das Insti-

tuições (que he o Clérigo de José Telles, de
que estou bem satisfeito) se acha prevenido

para lhes dar huma sufficiente instrucçáo da
Disciplina pura da Igreja. Peos Nosso Se-

nhor abençoe os meus desejos. Quem diria,

que depois de se terem ordenado tantos Sacer-

dotes nos últimos tempos do Senhor D. Gas-
par Jia ainda tanta necessidade delles, que
hum grande numero de Igrejas náo tem mais

do que o próprio Parocho ? Por aqui he que
principio, e apezar de mil instancias, hâo de
ser os Diáconos destas Freguezias os primei-

ros Sacerdotes. Isto diz-se bem ; mas quanto

custa a pôr em execução ?
"

He certo, que á proporção das diligen-

cias, que o Prelado fazia para pôr as cousas

no sào, era o estudo dos súbditos mal creados

em as illudir. Eni Carta, que S. Ex." me havia

escrito pouco antes da que acima fica extra-

cíada, me dizia :
" Causa espanto a mania de

todo este Arcebispado a respeito do Estado
Ecciesiastico: querem á porfia que o filho seja

Sacerdoíe, jjarecendo-lhes, que de outra ma-
i^eira ae níjo salvuo: e eu teimoso em fazer hu-»



81

ma escrupulosa selecção entre os mesmos, que

já se achcio admittidos (que sâo aquelles, que
só posso ordenar) obrigando-os primeiro a as-

sistirem hum anno no Seminário, debaixo da
direcção de dous Padres da Cruz, a quem
presentemente tenho commettido o governo da
Casa. Coosta-me agora, que alguns dos meus
Diocesanos aborrecidos deste arbítrio, esco-

lhem antes o de hirem a Roma, a fim de lá re-

ceceberem as santas Ordens. Já se sabe, que
estou na resolução de os nâo admittir depois,

succeda o que succeder ; sendo, como V. m,
não ignora, hum attentado enormíssimo con-

tra a Kegra Canónica. Porém para náo che-

garmos áquella extremidade, quero que V. m,
faJIe a N. para escrever a Roma em ordem a
pôr lá hum nihil transeat, e sahir inútil a ten*^

tativa dos refractários."

A mesma necessidade de Ordinandos ex-

põe em Carta escrita ao Confessor de S. Ma-
gestade em 17 de Março de 1791. "Grande
necessidade ha de Sacerdotes nesta Diocese;
huma terça parte das Freguezias nào tem se-

não o Parocho. Por esta causa vou promo-
vendo (posto que com tino e selecção) os que
estavâo admittidos pelo meu Antecessor, con^

forme a insinuação de V. Ex.'' Mas vejo que
isto náo basta para acodir á necessidade das
Igrejas ; como também para entreter a appli-

caçâo literária dos Pertendentes
, que obser-

vando nào ha ordem para novos admittendos,
£acilment€ desvairào, e buscáo outro modo de
vida. Faz-se pois muito preciso, que S. Ma-
gestade me conceda licença para admittir al-

guns de novo: e querendo deixar o numero ao
JOM. II. L
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meu arbítrio , náo duvide V. Ex.* segurar â

mesma Senhora, que certamente náo heide fa-

zer abuso desta faculdade; porque em fim

sempre fui para mim cousa do maior escrúpu-
lo ; estando persuadido que menos damno re-

sulta á Igreja de náo ter Sacerdotes, que de
os ter máos."

Em Carta de 7 d'Abril seguinte, encarre-

gandome de que apresentasse aqui a quem
cumpria a pertençáo que tinha de que o Geral
de Mafra Ih€ vendesse hum Hospício, que a
Congregação tinha naquella Cidade, que ao
presente lhe servia de muito pouco

;
pois ape-

nas de tarde em tarde apparecia neile algum
Procurador por poucos dias, o qual bellamen-^

te se podia hospedar em qualquer Casa, con-
tinua: "Ora o- emprego, que quero fazer des*

te Flospicio, náo pode ser mais uiil. A Igreja

de Braga, como todos sabem, he hum Arce-
bispado immenso : necessita o Prelado de or-

denar grande numero de Sacerdotes para acu-

dir ás urgências das Igrejas: estes Ordinan-
dos devem ter exercicios, e exercicios náo de
tarifa, e simples formalidade; mas com aquel-

la efíicacia, e exactidão, que requer semelhan-

te negocio: presentemente sáo no Seminário;

mas vejo que nem ha comodidade para se fa-

zerem as cousas, como deve ser; nem tam-

bém he razáo, que se prive o Arcebispado do
recurso, que aqui podem achar os mancebos
indigentes, que abunde mosiráo viveza, e vo-

cação para o Estado Ecclesiastico. Seria pois

grande cousa conseguirmos aquelle Hospício,

que estando no recinto da Cidade, e com ou-

tras muitas comodidades para aquelle fim,_
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ainda facilitaria os exercicios espiriíuaes aos

Paroclios, e mais Ecclesiasticos, que tem al-

guma repugnância em hir á Casa da Cruz,

distante três legoas da Cidade."

Em 20 do mesmo mez de Abril repete a

Representação a respeito da licença para ad-

mittir Ordinandos, dirigida ao Bispo Confes-

sor. *'0 Senhor D. Gaspar (diz elle) ainda

que em tempo do Marquez de Pombal teve

prohibiçao para admittir Ordinandos, como os

outros Bispos do Reino, consta-me que de-

pois disso se lhe facilitou esta licença, de sor-

te que ordenava quantos queria. Eu nào pos-

so individuar a V. Ex." o numero certo dos

que são necessários : o que sei dizer he, que
o Arcebispado de Braga náo deve entrar em
parallelo com qualquer das outras Dioceses:

he hum Reino na população; só a Comarca
de Valença tem maior numero de Parochias,

do que o Bispado do Porto: quando se orde-

nem, por exemplo, 20 Sacerdotes para huma
Diocese de 100 Freguezias , he preciso , con^

forme as regras da proporção, ordenar para

Braga perto de 300. Eis-aqui atenção, que
eu fazia: pegar das Informações dos Visitado*

res; que por isso ponho grande cuidado em
escolhellos (sâo necessários 35 para abrange-
rem a todo o Arcebispado) examinar a falta

de Sacerdotes de cada huma das Freguezias;
assim como as qualidades dos Pertendentes
(que tudo isto vem informado) e chamar eu
mesmo os que hão de ser promovidos a Or-
dens , trabalhando-os depois quanto me for

possível
; já se sabe sem admittir dispensas

.de líiterstiGios. Ora bem vê V. Ex.^ que para
L 2
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se fazer isto com ordem, e exactidão, preciso
náo estar atado a numero certo. Descanse,
Senhor: nenhum receio deve ter S. Magestade
de que eu me desmande: he ponto para mim
dtí muito escrúpulo. Tenho sempre á vista da
alma, e as trago no livro da preparação para
a iMissa, estas palavras de S. João Chysosto-
mo, explicando as de S. Paulo :

—

Maniis cito
nemini impoíias— Quid sibi vult cito! non ex
prima statim probatioiíe, nec secunda, nec ter-
tia; sed uhi coiisidcratio diuturna prcecessit^ ex-
actissimaque discussio , tunc imponite manus,
Neque enim ea res periculo carel : eorum enim,
(JU(E ille peccaverit , tu quoque pctnani dahis

,

(jui initium dedisti etiam prcecedentium delicto-
runi— AJém das mais diligencias, nenhum
passa ao Sacerdócio sem estar os três mezes
immediatos no Seminário proseguindo o giro
de diversos exercícios respectivos ao ministé-
rio Ecclesiastico.'* E em outra Carta accres-
centa: ''Quanto eu sou delicado, e meticulo-
so neste negocio, já o mostrei no Pará : Jevei
licença para ordenar 30 : estive lá seis annos,
nâo enchi o numero." Em Carta de 27 de Se-
tembro do mesmo anno vemos: "Fico adver-
tido pelo aviso de V. Ex.* para admittir 60
Ordinandos

; mas sempre com a esperança de
que se augmente este numero, attendida a
grande necessidade do Arcebispado."

Ooçamo-Io ainda outra vez fallando-me
dos meios, que punha, e desejava lhe fossem
auxiliados, para ter bons Parochos: he era
Carta de 8 de Dezembro do mesmo anno

:

*'Sim, meu Amigo (me dizia) julguei que era
muito conveniente, que os novos providos nas
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lorejas tomassem dez dias de exercícios antes
da sua collaçáo; e foi huma das primeiras
providencias, que dei. Seria pois cousa bem
justa, e digna de louvor, que S. Majestade
auxiliasse este arbitrio com a sua Real Protec-
ção; e que na mesma Carta me insinuasse que
náo deixão de merecer igualmente a sua Real
approvaçáo duas praticas mais: 1.- a em que
tenho insistido desde o principio, e agora es-
pecialmente na Visita, de mandar tomar dez
dias de exercicios a todo o Ecclesiastico de
huma conducta irregular, e alheia do santo
ministério. 2." a que agora vou determinar;
que os Parochos tomem os seus dez dias de |
retiro cada anno, para deste modo se dispo-
rem a receber os soccorros celestes para o de-
sempenho das suas funções pastoraes. Estas
praticas sáo de huma consequência vantajosís-
sima para o Estado Sacerdotal; mas tem seus
obstáculos, especialmente a primeira, em que
disse tenho insistido; he-me preciso muito
geito, e cautela; senào, ahi temos logo recur-
so, como de huma grande violência. Ai, meu
J>eos! que dias tâo calamitosos, onde se re-
puta por hum enorme attentado, que hum Bis-
po determine, que os seus Ecclesiasticos se
recolháo alguns dias a ponderar o negocio
mais importante, que tem sobre a terra ! Pelo
amor de Deos, inste para que se consiga de
S. Magestade a Carta do modo que digo. De
outra sorte não vejo meio eíFectivo, e Canóni-
co, qne deva oppor á corrente impetuosíssima
da relaxação, que arrastra o Clero : e pode S.
Magestade ficar segura de que não heide abu-
sar deste auxilio ; porque amo entranhaveí-
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IHente o meu Clero; e pela misericórdia de
Deos já poucos deixáo de conhecer, que se
chego a contristar alguns por este meio he
porque julgo, e elles depois o confessáo, que
esta tristeza lhes he saudável,"

CAPITULO X.

Reforma dos Mosteiros de Religiosas,

JU^ESDE os princípios do Episcopado do Se»
nhor D. Fr. Caetano temos sempre admirado
como elle sabia alliar com o mais ardente ze-
lo a prudência, e discreta madureza. O geito,
com que acabamos de ver que elle procurava
proceder na reforma do seu Clero, o praticou
Da mui desejada mas difficil empreza de redu-
zir á regularidade, e exacta observância dos
votos os Mosteiros de Religiosas.

Em Carta, que me escreveo dous mezes
depois da sua entrada em Braga, fallando-me
de certo Mosteiro de outra Diocese, que elle

sabia estar disposto a abraçar a vida com-
nium, accrescenta : "Ainda náo entrei com as
minhas; e algumas bem necessidade tem de
reforma: porém náo quero que diy,áo sào fo-

gachos de principio: vou fíizendo-lhes prati-

cas, e dando a entender o meu designio; e
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também para ver se vem alguma Resolução
da Corte, que aplane as maiores difficuldades.

Tenho observado, que he preciso muito geito,

e tolerância para levar estas cousas, quando
chegáo a hnns certos termos ; senáo vai tudo
pelos ares» Esta velha preocupação :-~grandes
Prelados teus Antecessores consentirão isto

debaixo dos seus olhos ; logo nao he máo—
causa muito eslrago em toda a parte, mas em
Braga especialmente. Rogue ao Senhor, que
me dê a suavidade, e fortaleza necessária para
combater este, e outros abusos semelhantes."
E aconselhando a humas Religiosas de outro
Bispado, que se achavao ejn principios de ex-
ecução de reforma, lhes diz: "Tomai esta Re-
gra de S. Paulo, que he a que trago sempre
diante dos olhos, e náo cesso dereeommendar
a todos os meus Subaí-ternos, que regem Cor-
porações

—

In omni patie?itia, et doctrina—mui-
ta paciência, e muito ensino, soífrer em espi-
lito de caridade as faltas dos nossos súbditos,
e procurar muito illustrallos por meio do con-
selho, e da instrucçâo antes de recorrer aos
da severidade; de sorte, que quando nos vir-
mos forçados a empregar algum destes conhe-
çáo, que náo he a paixão, mas o amor da jus-
tiça o que nos move."

Em Carta de 5 de Janeiro de 179^1 se vem
as palavras seguintes: "Sendo assim, como
me refere, íicaráô as cousas respectivas aos
Conventos das Freiras em huma posição ad-
mirável, passando tudo pelos olhos de N. que
attende para isto com zelo : e tenho grande
confiança de que com o calor

,
que elle for

dando, e com as minhas .diligen<jias hiiá o ne»
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gocio tomando melhor figura. Muito bera fez

a minha Visita aos Conventos de Vianna: as-

sim eu a podesse repetir mais a miúdo. Talvez
que desafiadas as dos dous Conventos Bene-
dictinos daquella Villa, que desejáo a vida

commum, para se juntarem em hum delles,

ficando as refractárias no outro , se poderia

conseguir o negocio sem muito trabalho: e

quanto ás rendas, executado o Plano de N.

,

muito melhor poderia subsistir o tal Mosteiro;

porque ambos as tem pingues." Com effeito

vemos huma Representação a S. Magestade,
em que lhe expòe, que na Diocese ha 5 Con-
ventos de Benedictinas, a saber, hum em Bra^
ga, dous em Vianna, hum em Barcellos, e

hum em Murça; e aponta o arbitrio, de que
depois delle publicar huma Pastoral, ou de
dar de viva voz a devida intrucçào, se escoiha

aquelle dos cinco Conventos, que parecer mais

capaz, em que se recolháo as que quizerem
abraçar a vida commum; dando-se as compe-
tentes providencias para o sustento desta Ca-
sa : e pede a S. Magestade que approvando o
arbitrio queira fazer"expedir as Ordens á Junta

do Melhoramento &c.

Em Carta de 27 do mesmo mez de Janei-

ro, fallando-me na reforma em geral, me diz

:

"Quem me dera achar por cá a terra táo bem
disposta (allude a certo Mosteiro): mas em al-

guns Conventos não sei como lhe chame, se

estrada, ou mata, ou terra pedregosa; porque
todas estas indisposições alli encontro. Rogue
ao Senhor que abençoe as minhas tentativas."

Em outra Carta: "Vou fazendo alguitas ten-

tativas por estabelecer a vida commum. As
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tJrsuliiias, as de Penha de França, e Marian-
nas já participavão ; mas outros repugnào for-

temente : quanto he difficil arrancar corcovas
velhas ! Confio na Divina Misericórdia, que
cora as repetidas instrucções, e avisos hirao
amolgando." Escrevendo para o Convento de
Vianna do Alemtéjo em 24 de Março do mes'-

íno anno, diz : **Ando agora no giro da Visita
das Freiras : não me falta que soíFrer. Os pri-

meiros três Conventos, Terezas, Conceição, e
Ursulinas, como guardáo perfeito commum,
só tinhào sua rabuge; curou-se com facilida-

de, e ficarão morrendo por mim. Os outros

,

que não guardão aquella vida, tem chagas
mais profundas; requerem mais tempo, e cir-

cumspecção; vai a cura de vagar; que se qui-
zesse applicar remédio violento, §ei que não
fazia nada. Não lhes ponho leis nesta primeira
Visita, segurando-as de que só quero que fa-

cão tudo primeiramente por amor de Deos, e
depois pelo que me devem ; e este ardil vai
produzindo seu effeito ; dizem que o Prelado
tem modo para as levar; e alguma cousa vão
fazendo, excepto o commum, a que tem hor-
ror."

Em Carta de 7 de Abril seguinte me diz r

" Estou com a Visita do ultimo Convento de
Freiras da Cidade. Segui as vias de doçura;
e não me achei mal com esta tentativa : ficão

morrendo por mim ! Deste modo , cortando
agora somente pof algumas cousas mais gros-^

seiras, e que ás mesmas -relaxadas não pare-
cem bem, cuido ficão dispostas para abraça-
rem na segunda Visita as ordens, que pertendo
dar-lhes. Creia, meu Amigo, que estão cá as
TOM. lí. M

I
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eonses por tâl fórma, qwe s5 assim com papas

e foiíientaçóies, e mui vag-arosaraente he que se

poderá resolver o mal. Huma Freira sei eu

que disse, depois que con-clui a Visita do Con-

Teiilò : (era ornais relaxado) prendeo-nos o

corarão, d^ tal sorte, que se nos maiidat ta-^

par asjaiíeltas dos cubiculas, o faremos com
muito gosto." Em outra (escrita a 27 de Ju-

lho, andawdo ém Visita) para o Convento de

Viamid d'Alémtéjo, diz: "Aqui acliei pegado

a este Santuário de Nossa Senliora do Porto,

onde existo presentemente, hiUn Re^olhinrento

de Terceiras de S. Francisco, de vida exem-

plarisffiraá, e muito pobres : já andáo officiaes

a reformar-lhe 0s muros ^ que éstavào total-

mente arruinados : \ai-se fazer hum dormito-

i4o, é casas píii'íi auks, onde aprendáo meuij

fiâ^s dé fora: nao viviáo em commum ;
agora já

wdêuei que se ptizessem nelle; eestáo mui con-

iventes ; pois o «ao tinhá^ô &ó por falta de meiosv

Tomárâ eíi ,
que as Ffeiras abraçassem com

tanta àlegm esta vida ; mas por isso mesmo
^ue éstáO mais obrigadas a ella, parece que

lhe tem ^mais horror. 'Logo que as obras esti--

\erem concluidas, mandarei vir de hum Re-

colhimento de Braga Meslra , e Regente ca-

^âz, que ponha as cousas em forma."

Escrevendo ao Presidente da Junta do

Melhoramento dos Regulares , diz: "Agora
Vou fallàr hum pouco em Freiras. Valha-me

i)eOs! qufe vejo isto por cá com táo fracas dis-

posições para a reforma. Causa espanto ver o

ódio, ^ue a maior iparte dos Mosteiros tem á

Vida commiim. Tudo b« saftarem-mc á cara

>côm a falta "éò nece&sario para entreter seme-

m
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lie tanto disso, como do espirito de Religião,,'

o qual faz suaves todas as incommodidades.
Boa testemunha o Convento das Religiosas de>

N.
,
que achando-se em peiores circumstan-

cias pelo que respeita ao temporal, puzerão
logo em praxe a Ordem, que se lhes deo ; e
estáo muito contentes com ella

;
porque esta-

vào bem dispostas para a abraçarem. Em hu-
ma palavra, Senhor, huns tantos Mosteiro»
da minha jurisdicçào, a saber NIN. e JNN^
nunca jamais se lhes deve conceder licença

para admittirem Noviças, que he o mesmo,
que meter as pobres Donzelas em hum perigo
evidente de condemnaçâo: assim o diz Sauta
Tereza: e accrescenta

, que fora muito me-
lhor para ellas tomarem antes o estado de ca-

sadas. Pois Educandas ! Ai, Senhor ! que be
a cousa mais prejudicial, que pode haver;
e prejudicial igualmente aos Mosteiros, e ás
mesmas Seculares, que ai li vão humas acabar
de corromper algum resto de innocencia, que
ainda exista; outras aprenderem infâmias, de
que talvez nunca formariáo idéa em casa à&
seus pais. E o peior he, que chovem continua-
mente Avisos da Secretaria para estas entra-

das, sem preceder algum exame da parte ó&
Prelado sobre a conducta das Pèrtendentes

;

que por isso sobe cada dia o mal ao galarim.

Queira S. Magestade, pelo amor de Deos, pôr
termo a hama tão grande desordem, não con-
sentindo se passem Avisos para este efieito,

senão em casos extraordinários^ e depois de
hum legitimo exame de todas as circumstau-
cias respectivas. Outro abuso he a enorme

M 2
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mnltiplicaçáo de Breves de Roma para cria-

das, que excedem muito o numero das Frei-

ras; mas esta desordem com a ajuda de Peos,

pertendo eu atalhar daqui por diante, ainda

que não o poderei conseguir, sem que lá se

rebatáo as queixas, ou representações, que
mui provavelmente se hào de formar contra

mim."
E como se náo esquecia de meio algura>

que fosse conducente para curar a indisposição

das Religiosas para a vida commutn
,
porque

penetrava as causas, que fomentavão aquella

indisposição, leio era huma Carta, em que se

lamenta disto: "Mas tudo venceria huma di-

recção bem entendida. Eis-aqui a falta, que
eu deploro nestes Conventos : ha poucos Con-
fessores, que tenhào hum zelo illustrado; e

por isso talvez alguns dissuadem aquella vida

ás suas dirigidas ; e muito poucos a persua-

dem. Em Vianna acabo de atalhar esta desor-

dem, fazendo huma falia a todos os Confesso-

res de Freiras, em que lhes roguei persuadis-

sem com desvelo este negocio, e declarei, que
ficavão suspensos de confessar logo que o che-

gassem a dissuadir por qualquer modo. Con-
cluo com dizer, que de presente não estão os

espiritos dispostos: venha de lá alguma Or-

dem, que dê vigor ás minhas providencias,

além do que já expuz á cerca das Educandas,
e Decretadas ; assim como da suspensão da
entrada de Freiras em semelhantes Conventos;

e então depois direi o que se deve fazer."

Remattaremos este artigo com hum facto,

que não pôde deixar de ter lugar nestas Me-
«aorias pelQ vigor episcopal, com que falia o
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Prelado, quando dá parte deíle a quem con-

vitiha. He escrita a Garta de Ponte de Lima
a 8 de Dezembro do mesmo anno de 1791 ; na

qual depois de referir, que quando fizera Vi-

sita em certo Convento da Cidade, lhe fora

denunciado pelas Freiras mais sisudas o irre-

gular comportamento de huma, o qual elle co-

nhecera com assaz evidencia, continua: "Esta
mesma Freira, andando eu já proseguindo o
giro da Visita do Arcebispado, entrou no pro-

jecto de sahir a banhos, empenhando tudo pa-

ra que houvesse de lhe passar Atíestaçáo, a
fim de requerer o Breve de Roma ; neguei-lha

tíonstantemente, assim pelo que fica dito, co-

mo por satisfazer á recommendação, e suppli-

ca de algumas almas zelosas do mesmo Con-
vento, que sabendo daquelle temerário proje-

cto, me pediâo, que o embaraçasse. Senáo
quando chega agora hum Breve do Núncio,
especado de dous Avisos da Secretaria d'£s-
tado, hum para se impetrar, outro para ser

dado á execução : Ordem ao meu Provisor

,

sem eu ser ouvido, para proceder a perguntas,
e a votos: sentencêa este os Autos; e na mesma
tarde sahe a Freira para Casa de seus Irmãos,
em Dezembro, occasião a mais intempestiva
para semelhantes remédios. V. Ex.* pôde co*
nhecer o desgosto, que me terá causado hum
proceder tão alheio de toda a razão. Que, Se-
nhor! assim he que se deve espoliar hum Bis-
po da authoridade natural, que elle tem sobre
os seus súbditos ? Se eu fiz mal em me oppôr
ao egresso daquella Religiosa; porque se não
adoptou o meio da appelaçáo, que era mais
Canónico? Ou, senão agradava o estampido

J
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judicial
;
porque ao menos se me nao pergnn-»

táo os motivos do meu obrar, para serem pri-»

meiro examinados, e discutidos á luz das Re-
g^ras Ecclesíasticas. Nada disto se fez. Que o^

legitimo Prelado tenha, ou nào razões fortesi

para a repulsa, pouco importa. Ora, Senhor,
qweira V. Ex/ expor este facto á pia conside-

ração de S. Magestade, para que haja de dar
remédio a semelhantes attentados contra a ju»
risdicçáo dos Bispos ; e que sobre tudo cons*
piráo a entupir, e fazer inúteis as funcções

pa&toraes : porque em fim que fructo posso eu;

esperar das minhas providencias tendentes k
reforma dos Mosteiros, depois de verem as
Freiras, qu€ sao tão frágeis, e insubsistentes

?

£ neste priBcipalmente, que he o mais relaxa-

do de todos os da Diocese, ao njesmo tempo
que he o mais capaz para a vida commem, por
ter hum avultado património^ como he natural

q«e cora aquelle exemplo se malogrem todas^

as minhas piedosas tentativas. Deixo á refle-

xão de VrEx.» ornais que poderia aqui ajuntar,

lembrando-lhe somente, que se eu heide ser

Bispo só para vêr desordens no meu Rebanho,

sem as poder reprimir, melhor será que vá

èhorallas para o canto de huma cella, onde
talvez por este meio virei a ser mais útil ao

mesmo Rebanho."
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CAPITULO XI.

Seminário das Órfãos, e Expostm*

m\

UTRO objecto, em qtie Mo teve déiaaora a
olhar a vigilanoia pastoral do Prelado^ foi o
estabekcimeato de buírnSeiHMíai^**© para -ed uca-
çào de Orfáos, *e Expostos. Ainda Bao tinba

áous mezes de residência em Brag:a, qnaoda
«ae dkk^m bmna Carííi : "Vagoa hi^m Bene-
á^eio sim^pleã, Ab1>a<ie «em cura de ^auta Ma-
4-inha de Areuze-Mo : be data da Haiiiha^ pc^r

4er vagado no me« da sti-a aMernativa. O que
^ertendo be, qiíe «efla alguma oeGasiào favorá-

vel falte nisto a N. ,, a vèr se podemos alcaiaçar

«&t€ Beneficio para o Seminário da e-díncaçâo

-dos Orfôos, è Expostos, €bi que trabalho ipre-

sentemente. Diga- lhe, ^que l>e Estabelecimento
«dos B^aiis dignos do iuífluxo ^o Tbrono, «m
-Braga singularmente, onde lie iulinita a cb us-

ina dfôta qualidade de pessoas
, ^pela maio^r

parte sem arrimo, sem educação, e por issa

qnasi sempre v>iet4mas da ignoí^^ncia, 4a ocio-

sidade, e do crime. Ejá se sabe, que cora o
em^penho da Mitra, e com os horrorosos gastos^

do expediente náo posso abíai^ger a tuílo. Sa^-
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be quanto dispende a Mitra só em esmoiâs
diárias de pão, e dinheiro? passa muito de
dez mil cruzados : mais de trezentos meninos
concorrem todos os dias ao Paço a buscar o
micho ; assim chamào a humas pequenas bo-

roas, que se repartem : mando-lhes fazer dou-
trina por hum Familiar (o que até agora se

nào praticava) e vão pulando com a barrigui-

nha cheia. Nào esqueça apertar N. ,
para que

ou por este, ou por outro qualquer meio faça

com que a Rainha contribua a huma obra tão

interessante á Igreja, e á Republica."

He a sobredita Carta datada em 11 de
Novembro de 1790. £ em outra de 2 de De-
zembro do mesmo anno me diz: '*^Qualquer

dia destes entrão 16 Órfãos para o seu novo
Seminário, que presentemente he huma boa
Casa da Mitra." Em 17 de Março de 1791 me
diz lhe chegara hum Aviso para incorporar o
Beneficio simples ao Seminário. E escrevendo

na mesma data á Pessoa, por cuja mão lhe

fora enviado, lhe diz: "Deixe estar, que hade
ter muitas bênçãos do Senhor pelas supplicas

dos meus Orfàosinhos. Tomara que os visse!

São 21 ; e mais serião se a Casa tivesse capa*

cidade: com o ensino alguns vão mostrando
talento lindissimo para as letras. Faço conta

de passar para o Seminário Ecclesiastico

aquelles, que sobresahirem: os outros a offi-

cios, segundo a sua propensão. Não tardará

muito que meta mãos á obra do edifício : hade
ser Casa grande, que admitta para cima de
200 meninos ; e dalíi mesmo hão de sahir per-

feitos Officiaes. Quero ver se estabeleço huma
fabrica de papel, que renda para o fundo.'*
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Já a este tempo elle havia procurado ô ádían--
tamento das artes, pelos que estavíío em esta-
do de as exercitar, assim como a lavoura;
pois em Carta de 5 de Janeiro deste mesmo
anno me dizia: '' Sahi agora com hum Edital
puhlico, em que proponho 20 prémios de 50$
réis cada hum, a fim de promover a industria
da Lavoura e Artes : logo na primeira noute o
rasgarão todo ; assim como tem feito aos mais,
que tenho posto, sempre tendentes ao bem pu-
blico. Aqui verá com que casta de gente estou
mettido : mas pela misericórdia de Deos nada
me abala ; rindo prosigo para diante nos meuâ
projectos."

Mas tornando ao Seminário : Junto com
huma Carta datada em 20 d'Abril remette hu-
ma Representação, que lhe fizera o Procura-
dor geral da Mitra, apontando alguns meios
de sustentar aquelle utilissimo estabelecimen-
to: e porque das suas judiciosas reflexões se
tira hum bom conhecimento das circumstan-
cias locaes, que augmentavão a necessidade
do mesmo estabelecimento, extrahiremos aqui
o mais notável : "No meio de huma Província
tâo povoada (diz elle) como esta do Minho,
em huma Cidade habitada de multidão de Ar-
tífices, e muitos pobres, hade haver também
muitos desamparados, e daquelles indivíduos,
de que V. Ex.' se propõe encher o Selnínario...
Muitos filhos daquelles pais, que viviâo dost
oíBcios mecânicos, Ou manufacturas, pela mor-
te destes ficáo sujeitos á mendicidade; desta
com os annos passào ao ócio, e corrupção de
costumes. O mesmo succede com frequência
aos Expostos; porque 4iâo tendo parentes,
TO^. II. N
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nem familias, que os vigieiíi, e reprehendáo,

passados os primeiros sete aunos, em que a

expensas do publico foráo creados , por náo

haver nesta Cidade Hospital de Expostos, fi-

eao elles entregues ao seu arbitrio. Náo se vê

que os Juizes dos Orfáos tomem couta desjtes

desamparados ; sáo sempre reputados como
ossos estéreis para os officios ; se alguns por

caridade os náo tomáo a serviço, ou morreriao^

de fome, ou viviriáo cheios de miséria. E que
objecto de compaixão náo faz aqui a sorte das

Meninas-expostas! &c.

"He por isso indispensável, que deitando

V. Ex." máo a huma obra táo pi^, e táo uni-

versal hajafundo sufficiente para construir Ca-
sas, Officinas, e Fabricas : esta caridade pre-

cisamente sahirá fora dos hmites, e termo de
Braga, e abrangerá a todo o Arcebispado ; e
por isso todo elle tendo meios deve auxiliar

táo grande obra. Depois da subsistência dos
Meninos no sustento, e no vestido será precisa

o estabelecimento dos Mestres para ler, escre-

ver, contar, desenho, teares, cirgarias, e ou-

tras artes. Ainda mesmo se alguns dos Edu-
candos mostrassem talentos raros devériáo ser

soccorridos com meios proporcionados para

seguirem huma carreira mais luzida, coma
passarem a formar-se, ou doutorar-se na Uni-
versidade de Coimbra. Por outra parte como
da classe da gente do campo hade sahir mul-
tidáo de meninos com propensòes rústicas pa-

ra a lavoura; e a agricultura he a maior fonte

do commercio, e das riquezas de hum Esta-

do; e bem ou mal exercitada he a arte mais

geral dfsta Província i náo poc&e deixar de
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ponderar com ali^iins Políticos, quanto convi-

ria entregar alguns destes meninos da idade
de 12 annos para cima a bons lavradores, que
ílies ensinem a arte rural : neste Reino vai a
Agricultura a reduzir-se a methodo; seria uti-

líssimo ensinar alguns nos primeiros princí-

pios, e preceitos da mesma Agricultura; e até

com os Carpinteiros aprenderem a fazer os ins-

trumentos da lavoura: nào ha bom Lavrador,
dizem alguns , sem saber alguma cousa de
Carpinteria : e eis-aqui também necessidade
de officinas, e de instrumentos. Eu vejo qué
V. Ex.' com a sua caridade suppre a muito,
tendo mandado ^^ecolher, e educar tantos me-
ninos ; mas como ao mesmo tempo tem infini-

tos encargos da sua Mitra, e occorrentes ne-
cessidades a que acudir, considero a V. Ex.*
precisado a implorar mais auxílios."

"O meio de huma Loteria podia ser bem
tiiil: os exemplos de Lisboa, e Porto, a cujos
Hospítaes concedeo S. Magestade a dita graça
a fazem parecer concessivel."

** A extincçào de algumas Confrarias , e
Irmandades pouco úteis não só da Cidade,
was da Comarca, e Arcebispado poderia ser

«til; mas isto só o braço da Soberana podia
fazer: sáo estes Corpos regularmente leigos, e
populares; os seus Administradores afíerra-

dos a diversos systemas de piedade, a certas

obras, e festejos ; era necessário brigar com o
Povo; e nâo parece conveniente odiar o Se*
minario logo no seu principio: pode ser que
o tempo faça mudar alguns destes Corpos , e
lhes dê a conhecer a importância desta obra
pi»-"

n3
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" Ha vários Montes-pios em alguns San-
ctnarios, assim Içigos, como regulares, e da
administração de V. Ex/ : os dinheiros destes

consomem-se em hospedarias, e edifícios: que
rendimentos náo consome o de N. Senhora da
Abbadia administrado pelos Monges de Cis-

ter ? mas que poder nào seria necessário para

lhe tirar algumas sobras? O de N. Senhora do
Porto ; talvez que lá mesmo se podesse fazer

subsistir alguns Orfáos."

"Também ha algumas Administrações de
legados, que poderáõ ser applicados : o que
se pode averiguar pelo Juizo dos Residuos."

"Ai^ sobras das Sizas muitas vezes as tem
concedido S. Magestade a favor de obras pu-
blicas, de Igrejas, e Mosteiros. Náo só nesta

Cidade, mas em outras Terras ha sobras; po-
rém como os Povos sào ouvidos, em quanto
clles por experiência se nào persuadem da uti-

lidade do Seminário, os da Cidade se opporào^

porque as pedem para as calçadas; os de fo-

ra, porque reputáo Braga entranha para con*

sentirem na applicaçáo."

*'V. Ex." pode também unir ao Seminário
alguns offieios, que conforme as suas nature-

zas o permittirem. No Seminário de Coimbra
se praticou esta applicaçao : a respeito de al-

guns a mesma utilidade publica a pede."

*'Depois de V. Ex.' formalizar os Estatu-

tos para o Semmario se háo de descobrir òu-

''lA:^% tros muitos meios de buscar privilégios, e in-

I 111
1

teresses a hum Estabelecimento tào digno das
! attencoes de todos, e principalmente da Sobe-

rana." &c.

Na Carta, que acompanhava esta Repre-
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senlaçáo, datada em 20 do menino mez d'AbriI,

dizia o Prelado :
" Com esta envio a V. Ex.*

huma Representação, que me fez o meu Pro-
curador da Mitra ácêrca do novo Estabeleci-

mento, que pertendo erigir. Falia em differen-

tes arbitrios» que todos desejo sujeitar á judi-

ciosa approvaçào de V. Ex.* Os dous da Lo-
teria, e Sizas serviriáo de grande utilidade pa-
ra a dita Casa, e não parecem muito difficeis

de conseguir, por náo serem também pezados
á Fazenda Real. Tomara que os Soberanos se

desenganassem, que he o meio mais próprio,

e efíicaz para acudir a huma, e outra Repu-
blica. Façào o que fizerem, em quanto se náo
cuidar effectivamente na educação da Plebe,
assim politica como religiosa, veráo sempre
perpetuada a cadêa das desordens, que desa-
fião a nossa magoa : porque em fim he grande
loucura esperar que venha a ser melhor a gera^

ção futura, se lhe não fornecemos outros re-

cursos, que não teve a nossa." Hiremos vendo
os mais passos, que foi dando assim neste as*

sumpto, como nos de que se trata nos Capí-
tulos antecedentes, no decurso do seu £pis«
copado.

M
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CAPITULO XII.

t!o7iiinuação dos trabalhos pastoraes na Cidade^

uté ao tempo, em que sahio para a pri-

meira Fisita,

\ H)'

!iN'i|

EPOis de tocados nos cinco Capítulos pre-

cedentes alguns assnmptos, que requeriáo ser

considerados separadamente, continuemos a

vêr os trabalhos diários, que o incançavel Pre*

lado empregava na. pastoreaçáo do seu Reba-»»

iiho, que tínhamos começado a expor no Cap.
6. Transcrevendo aqui artigos das suas Cartas

pela ordem das datas, acharemos nao só ^
pura verdade dos factos na sua fonte, mas o
espirito, com que eráo obrados, e semeadas
por entre elles pias, e judiciosas reflexões, das
quaes humas edificào, outras instruem, e to-

das se lem com gosto.

Pintando elle o estado da sua vida depois

de dizer, que em certa matéria nâo quereria

que se levantasse mais poeira; continua: "Bas-
ta o turbilhão de objectos enfadonhos, em que
ando metido, cada hum a derriçar para sua
parte, e reclamando providencia : que na ver-

dade a minha vida he digna de compaixão, e
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s^) a pôde desejar quem a náo tem experimets-

tado." E em outra mais familiar : *'Com eífei-

to nào cuidava que a carga era tâo pecada. Ea
me queixava do Pará: mas em comparação
de Braga fica a perder de vista: he andar sem-
pre a cabeça em hum giro de negócios, vendo
como hade dar providencia a todos; porque
todos a reclamáo á porfia. Com tudo (graças

a Deos) nâo sucumbo, nem sinto o espirito

abafado; e se náo fora o deiluxo de peito, que
ha dias me persegue, sinto animo para tudo^
ajudando-me a^graça do Senhor : he beneficio,

que Deos me faz pelas orações de muitas al-

mas santas, que se interesscto por mim : assim
estou persuadido.'*

Em Carta, que me escreve, da mesma
data (4 de Novembro de 1790): "Aqui váo
correndo as cousas sem maior novidade : Se-
minário ; estudos ; reigulamento de esmolas

,

novo estabelecimento de Meninos pobres; vi-

sita de enfermos desamparados; Chrisma; Ca-
thecismo sáo os objectos, que embebem os
meus cuidados." Em 18 do dito mez ; depois
de me fallar em assumpto particular, de que
já dei conta, continua: "De resto, meu Ami-
go, náo tenho que lhe dizer novamente, senão
^ue contináo a romper por esta mata espessa;
descobrindo- cada di« novos embaraços. Náo
lhe poderia explicar os que tenho encontrado
no exame, e averiguaçáo das esmolas diárias
(l), que aohei nà maior eoufusáo^ distribuin-

(1) Ainda que já havíamos tocado este facto no Cap^,
6i deste Líiv., referido pelo Secretario do Prelado; achaá-
dp depois Carta de S. £x.a, era t|_ue o conta iJelonvòd^.

I
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do-se huma grande parte delias a pessoas, que
nada necessitáo; ao mesmo tempo que abunda
o paiz em tantos miseráveis. He esta huma
das operações, que me tem dado o mais fasti-

dioso trabalho, e ainda náo está concluido.

Háo de grunhir, eu o sei; porém eu quero
contentar antes a Deos, que aos homens."

Em 24 do dito mez de Novembro :
" Vott

continuando o giro das minhas fadigas pasto-

raes; insistindo mui particularmente na ins*

trucçáo do Povo ,
por \êr que nosso Senhor

abençoa este trabalho ; do que já tenho bas-

tantes provas: e entáo, meu Amigo, se sou-

besse como vou ás vezes para a cadeira, sem
ter hum instante para ler, e fecundar aidéa;
mas bemdito seja Deos, que acode ; e he pas-

mar o gosto, com que me ouvem : espero que
por aqui se fará alguma cousa; que em quanto

aos outros meios prescriptos pela Jurisprudên-

cia da meia idade, já tenho dito por algumas

vezes aos meus Ministros em plena Relação,

que além de serem pouco fructiferos, vào a es-

pirar." Em 2 de Dezembro, escrevendo á Pes-

soa, que o podia auxiliar nos seus justos, e

necessários recursos :
" Tenha paciência ; hei

de mortificallo de quando em quando: nem
me diga, que tem muitos cuidados: porque o
governo da Igreja de Braga he hum objecto

muito considerável para ficar de fora. Sabe o
que eu digo com esta pouca experiência, que
tenho delle? que se exceptuarmos o Patriar-

sobredito, náo podemos deixar de o repetir pelas suas

próprias palavras.
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ebado, todos os outros Bispados do Reino
juntos náo pezão tanto como o Bracarense.

Neste mesmo correio remetto dous Papeis &c.

Hum destes era sobre a denuncia da Igreja de
Abassas, em que já falíamos : o outro era so-

bre hum attentado de certo Ministro, que náo
attendendo á tranquilia posse, que tinha hum
Sanctuario do districto da sua jurisdicçáo de
receber, e applicar as esmolas, que a devoção
dos Fieis lhe fazia; "pelo mais enorme abuso
da authoridade, de que está revestido (sáo as

palavras do Prelado em Carta, que me escre-

ve da mesma data) manda vir machado, ar-

romba, despedaça a porta do Sanctuario ; no-

va fechadura, nova chave, novo possuidor; e

tudo porque elle assim o quer. Meu amigo, se

estes insultos ficào impunidos, até onde náo
hirá o despotismo dos Ministros Seculares
contra a Igreja ? a libertinagem nesta classe

de gente he já bem conhecida ; e se náo for

refreada pela Authoridade Suprema, breve-

mente passará das portas ao Altar, e dahi ás

Imagens, e ao que ha de mais Santo, e augus-
to nas nossas Igrejas. Deos queira que o meu
receio seja fantástico: mas o ar, com que se

falia nas cousas da Religiáo; e este refinamen-

to em pertender despoja-la de toda a exterio-

ridade mostráo assaz que elle náo he mal fun^

dado. cQnsta-me que o Povo deN. está escan-

dalizadíssimo daquelle attentado, e que diz

náo hade contribuir mais com as suas oíFeren-

das em quanto as cousas se náo reduzem ao
estado antigo. Que náo dem esmolas, importa
pouco; mas que se esfrie o fervor da piedade
publica, e se diminua o respeito, que he der

TOM. II. o

^àÁ^
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:vido aos símbolos da Redempçáo; he o que

hiiíii Bispo náo deve vêr com indiferença; an-

tes procurar com toda a força que semelhantes

males se sufoquem logo na sua raiz."

Em 9 do mesmo mez; depois de me dizer

a respeito dos cuidados no Seminário o que já

dêmos em outro lugar, continua : "Pois a se-

paração, que vou fazer agora no Recolhimento

da Magdalena, e em outro mais ! Eu lhe con-

tarei o trabalho, que isto me tem dado. Veja

que desordem: estarem misturadas prostitu-

tas com Donzelas de 14, 17, 18 annos ! náo

posso soffrer tal : mas por força quer muita

gente, que eu deixe correr as cousas como
hiáo; e raihâo, e censuráo: deixailos

;
que a

Deos he que tenho de dar contas, e náo ao

mundo."
Em 30 de Dezembro :

" Náo ha tempo

;

sempre os Dias de Festa sáo para mim os

mais trabalhosos. Nestes tomei o acordo de

sahir aos Lugares visinhos da Cidade a pre-

gar, e chrismar; que está quasi tudo sem ter

recebido este Sacramento; e me regalei de vêr

aquellas o velhinhas táo contentes, e satisfeitas,

talvez pelo que ainda náo tinháo observado em
seus dias : administro-lhes a sagrada Commu-
nháo, prego, chrismo, e recolho-me a juntar

a minha Casa pelas 3 horas da tarde. Heide
continuar isto muitas vezes

;
porque sei o fru-

cto, que vai produzindo." Em outra Carta

desculpando-se da demora de dar resposta á

Pessoa, que desejava, diz: " Valha-me Deos
com esta vida ! ninguém pôde fazer idéa dos

cuidados, e embaraços de hum Arcebispo de

Braga ; só quem o experimenta: he hum tra?.
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zer sempre ojuizo em redemoinho: vai-se a.

fazer huma cousa, occorrem mil reclamando
providencia: supposto que (graças a Deos)
até agora conservo o espirito em liberdade, e

com valor para tudo; e distribuído o tempo
na melhor ordem : iiâo posso faltar a innume-
raveis cousas." Com tudo a esta mesma Pes-

soa (a quem havia dirigido) escrevia ainda

muitas vezes dando lhe os convenientes conse-

lhos, e documentos. Em huma Carta, que lhe

escreveo por este mesmo tempo, lhe dizia:

*' Bastantes invejas tive hoje, quando li a vos»

sa Carta, da santa paz, e alegria, que reina

nesse Convento . . . coitado de mim, que pare-

ce fui lançado ao mundo para lutar com pai-

xões de outros ; e que amarguras, e desgostos

náo traz comsigo esta luta ! ha momentos, ein

que o espirito se vê como aíFogado em fel; ho-

je mesmo o tenho experimentado. Ver a gente

tantas desordens, e náo lhes poder acudir!

pf>r outra parte estar feito alvo de mil flexas,

gem ver modo de lhe escapar; dura necessi-

dade ! E entáo quando isto cá por dentro está

socegado, leva-se bem ; mas se falta a paz in^

terior, que tribulação !
" &e.

Em Carta de 17 de Março me diz : "Che-
gando a Páscoa saio logo para a Visita. Como
este anuo cahio muito alta, náo pude dirigir a

Visita á Província de Traz-os-montes: fica re^

servada para o diante ; e agora me occuparei

em varejar a Comarca de Valença, que tem
pnra cima de 300 Freguezias, maior do que o

Bispado do Porto, sem ter sido visitada pelo

primeiro Pastor ha mais de 60 annos ; náo fal-

tarão abrolhos." Em 31 do dito mez : "Tenho
o 2
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determinado sahir de Braga na primeira Outa-
Ta da Páscoa, dirigindo-me logo a Mezâo-frio

a hiima dilligencia, que o Papa manda fazer

(sabe he que o negocio da separação daquelle
Seminário) Dahi venho dar principio á Visita

em Amarante, proseguindo pelas partes de
Basto." &c.

CAPITULO XIÍÍ.

Primeira Visita,

s.AHio com eíFeito por 23 de Abril a esta ta©

desejada jornada. E como delia nào fez Diá-
rio, á maneira dos que fizera nas do Pará (1)

suppriremos essa falta com os artigos das Car-

tas, que me escreveo no decurso da Visita, ou
a alguma outra Pessoa, que me foráo commii-
nicadas ; onde a familiaridade, e franqueza,

com que falia, tanto mais serve amostrar bem
descoberta, e sem rebuço a verdade, que se

procura na Historia.

(l) Em huma dias primeiras Cartas escritas da Visi-

ta, me dizia: "O Diário principieio; mas logo a pou-
cos dias aíFogado em negócios, vi que não podia prose-

guirj e depois a moléstia acabou de transtornar tudo.
Quando houver occasião eontarei alguma cousa mais me»
moravel.
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A primeira Carta, que vimos escrita já da
Visita , lie datada de Amarante no dia 5 de
Maio, dirigida a outra Pessoa, a quem envia-
va huma Representação feita a S. Magestade
sobre a creaçâo dos Officios necessários para
os novos Ministros (na qual ao diante fallare-

mos) Na Carta diz :
" Por se terem mettido

embaraços á sabida para a Visita, com outras
cousas, que me náo deixáo respirar, só agora
na Villa de Amarante, onde estou de caminho,
tenho occasiáo de fallar no ponto (Era maté-
ria importante, que em seu lugar apparecerá)
E a respeito do trabalho da Visita diz : "Te-
nho chrismado immenso Povo: agora deixo
Amarante para a volta; e marcho a Mezáo-frio:
talvez, que chegue dahi a Villa Real, ao me-
nos por alguns dias, a tomar luzes, de que ne-
cessito para manejar esta maquina complica-
dissima: depois torno para Amarante; e dahi
sigo a corda de Basto, que está summamente
necessitada da minha presensa."

Em 15 do mesmo mez de Maio me escre-
veo da Torre de Moncorvo: "Parece affecta-

çáo (assim começa a Carta) o que vou a di-

zer; mas he verdade : ando mettido em tal re-

boliço de cuidados, que nem tenho occasiáo
de escrever a V. m. : e isto procede de querer
concluir até o fim de Junho a Visita de Traz-
os-montes : entáo como tudo está por chris-
mar; e mil cousas, que reclamáo providencia,
he huma roda viva: á noute estou moido, ape-
nas rezo, deito-me: huma pedra, que cahe
no poço. Mas, graças a Deos, muito conso-
lado pelo que observo : parece que a benção
do Ceo acompanha as minhas fadigas pasto-

J
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raes. Pois a ternura do Povo ! cada entrada

nos Lufares iie hum triunfo; chovem flores so-

bre a minha cahec^a, e de toda a comitiva
; ja-

iielias, e paredes tudo coberto de differentes

panos de linho, ecoixas: repetidos clamores

;

e quando saio, muitas lagrimas : ás vezes até

me vejo obrigado a pedir com instancia, e ain-

da a mandar, que voltem para as suas Fre-

guezias montões de homens, mulheres, e me-
ninos, que náo querem deixar- me, e a pé vâo

correndo diante de mim meia legoa, e mais

;

e íicáo depois acenando, e gritando. Bemdito

seja Deos, que assim he servido dispor os co-

lações das minhas ovelhinhas, paia receberem

as instrucções do seu Pastor: náo he preciso

ter o coração demasiadamente sensivel para

chorar muitas vezes nesta Visita. O Clero nào

he o mais relaxado: tenho aqui Parochos ze-

losissimos , e bastantes: he hum gosto, vêr

em muitas Igrejas frequentada a Oração quo-

tidiana, e outras praticas devotas: poucos es-

cândalos; e esses combatidos pelos Parochos.

Tenho pena de me não poder demorar mais

tempo nesta Província: porém daqui a quatro

annos volto infallivelmente , se o Senhor me
der vida. Depois da estação do Mogadouro,
donde escrevi a V. m. ultimamente (esta Carta

não a conservo) eis-aqui as que tenho feito,—
Castello branco—Caraviçaes—Feixo de Espa-

da á cinta—Urros—Torre de Moncorvo. Da-
qui parto amanhã para Villa flor/'

l:.m 2 de Junho, de Amarante: ''Sobre o

trabalho, que não tem sido pequeno, vierão-

me humas constipações como ainda não tive

depois que estou em Braga, e em Villa Real

yiii-l
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particularmente me oprimirão assaz, de sorte
que só agora em Amarante, aonde cheguei no
dia 30 de Maio, conheço alivio, supposto que
conservo alguma toce. He para vêr o alvoro-
ço, e alegria, com que os Povos concorrem
aos lugares, onde existo. Em Vil la Real havia
43 annos que nao tinháo visto a face do Pas-
tor; e em Èasto, aonde agora me dirijo, pas-
sa de 80. Fallo lhes as vezes que posso; ou-
tras vezes mando a alguns Ecclesiasticos há-
beis que façáo instrucçòes antes, e depois do
Chrisma; e sei que tem havido fructo conside-
rável, assim como das correcções particulares
e outros arbitrios, que o Senhor me tem inspi-
rado. Cada vez mais me confirmo em que
Deos abençoa esta forma de Visitas."

Em 22 de Junho; de S. Clemente de Bas-
to: "Que lhe heide contar de mim? Ando
agora mettido nesta brenha de Basto, aonde
nao veio Prelado desde o Senhor D. Rodrigo
de Moura: pode julgar o que será: mas estou
consoladissimo; pois me parece, que desta
Visita resultará gloria a Nosso Senhor. Como
insisto muito nas Praticas por mim, e por
dous Ecclesiasticos hábeis , que trouxe para
esse fim, o Povo concorre com anciã, e dá
bastantes signaes de fructo: parece huma mis-
são. Tomara que visse a alegria, com que me
recebem estas ovelhinhas, e a saudade, com
que ficâo quando me aparto delias: e eu tam-
bém lhes correspondo

;
pois sinto as mesmas

disposições: bemdito o Senhor por todas estas
misericórdias ! Hoje saio desta Igreja de S.
Clemente de Basto, e vou para o Convento der
Refoios dos Padres Benedictinos,"

m
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Em 7 de Julho de Rossos : "V. iii. nao

pode fazer idéa do trabalho, que eu tenho nes-

ta Visita : apenas resta tempo para acudir ás

necessidades da natureza : sempre cercado de

Povo immenso, que concorre aonde existo de

três, e quatro legoas; chrismo , e prego de
manha e tarde; quando me recolho ao meu
cantinho acho montes de requerimentos para

despachar , e outros embrechados
,
que me

roubao todo o tempo ; e fico depois incapaz

para cousa alguma. Eu agora não visito todos

os Lugares ; faço diversas estações , aonde
chamo as Ereguezias visinhas : de outra sorte,

como tudo está por chrismar, e eu quero que
se confessem, e instruáo suficientemente sobre

o que recebem ; serião precisos muitos annos

para concluir a primeira Visita do Arcebispa-

do, hindo logo pessoalmente a todas as Igre-

jas. Se heide dar credito ao que dizem, e ain-

da a alguns signaes, que vejo, náo posso ne^

gar que desta minha digressão resulta muita
gloria ao Senhor. Bemdito Elle seja, que as-

sim obra, com quem táo pouco lhe merece.

Agora surgindo já da immensa população de
Basto vou-me encaminhando para a Cidade:
amanha saio deste Conselho de Rossos; chego
ao de Vieira, dahi para o Sanctuario da Se-

nhora do Porto duas legoas distante de Braga,

onde me heide demorar algum tempo."

Em 11 do dito mez, de Idàes: "Como
vamos de calores? apertado delles quasi estive

a recolher-me a Braga, por náo poder conti-

nuar o giro das fadigas pastoraes em tal tem-
po: mas refrescou (graças a Deos) e depois

de varejar as circumvizinhanças de Travanca^
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e de fazer ontra estação em Tdáes, Iioje saio

daqui para Sonzela. Por conta do niiiiio calor,

e também do sacho dos milhos tem dimitiuido

consideravelmente o concurso do Povo: mas
sempre se trabalha de manha, e de tarde; e

náo deixa o Senhor de me dar de quando em
quando motivos de consolação espiritual. Ain-
da que náo fosse senáo para fazer revista do
Clero, alentar os dignos, e zelosos, e corrigir

os máos , que sempre apparecem , especial-

mente onde ha tantos, devia eu insistir neste

designio. Tenho muita fé nos dez dias de ex-

ercicios espirituaes; he o remédio, que appli-

co mais ordinariamente: alguns tirão pouco
fructo

; porém muitos reformáo as vidas; e eu
sempre cumpro com o que devo applicando a

medecina mais conveniente."

Em 21 do mesmo mez, de Porto d'Ave:
*'Vinha suspirando por chegar a este Sanctua-
rio da Senhora do Porto, parecendo-me que
aqui teria descanço para escrever a V. m. com
mais desafogo, e contar-lhe algumas cousas

mais notáveis da Visita: porém acho-me ro-

deado de 24 Freguezias, que tantas são as que
abrange ainda menos espaço de huma legoa, e

quasi tudo por chrismar. As manhãs vào-se

na Igreja; de tarde quasi sempre estou indis-

posto para escrever : paciência ; será quando
for possivel. A minha primeira determinação

era recolher-me daqui a Braga ; mas conside-

rando os bens, que resultão da minha Visita,

que são muito palpáveis para se desconhece-

rem ; e por outra parte, que o conservar-me

Deos a saúde no meio de huma vida assaz la-

boriosa não deixa de ser signal de que approva

TOM. II. p
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este exercício ; estou quasi determinado a se-

guir daqui mesmo outra direcção; e depois de
varejar estes Lugares visinhos passar a Ponte
de Lima, depois a Vianna &c. : prolongando
deste modo a Visita até o principio do Inver-

no. Porém tudo isto hade decidir a minha
saúde, sem a qual nào faço nada cá por fora.

Bemdito seja I)eos , meu Amigo; creio que
abençoa o meu zelo, e as minhas diligencias:

vào-se tirando alguns dos escândalos maiores

;

chamo os culpados, aviso-os com doçura, e

força: alguns sei que se emendáo; outros pelo

menos contem-se por algum tempo. O Clero

tem muitas occasiôes de se instruir nas minhas
Praticas; e eu também de conhecer as faltas,

e o merecimento de cada hum pelas informa-

ções
,
que tiro sobre os Lugares : aos bons

Operários alento-os com o louvor, e com a es-

perança de serem attendidos : os indignos de-

pois da Pratica, e correcção váo tomar os seus

dez dias de exercicios para a Casa da Cruz.

Dou varias providencias, que nunca poderia

dar se estivesse na Cidade : soccorro a pobre-

za : em fim tudo fica consolado cora a presen-

ça do Pastor; e não minto se lhe disser, que
muito raras vezes saio dos Lugares, que nào
veja chorar o Povo, as mulheres particular-

mente, das suas portas, equintaes, quando
vou passando, que me fazem enternecer. Bas-

tantes restos acho por aqui da antiga sinceri-

dade portugueza, e daquella candura Christã,

que tâo ^ifficultosamente se encontra no tu-

multo, e reboliço das grandes Cidades."

Em 28 deste mez de Julho ainda se acha-
ta no mesmo Lugar, donde me escreveo, e
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dizia: "Continua a saúde a favorecer-me; e

com a graça de Deos parece-me que se vai fa-

zendo alguma cousa do seu agrado. Ha 17

dias, que estou neste Lugar: tem-se chrisma-

do inumerável Povo, que concorre de duas, e

três legoas. Tomara que visse o gosto, com
que sahem depois de os ter demorado quatro,

e cinco horas com duas largas instrucçòes, hu-

ma no principio do Chrisma feita por algum

dos Ecclesiasticos, que trago para isto mesmo,

outra no fim pelo seu Pastor. Muitos chrisma-

dos em outro tempo sei que dizem que tem

pena de o náo serem agora para saberem dar

valor ao que se recebe ; e com alguma razáo

;

porque nisto tem alguns dos Bispos assaz des-

inazelo. Tem havido muitas confissões geraes,

e emendas de vida. E que me diz do effeito,

que produz nos Parochos verem o seu Prelado

fazendo todos os dias Praticas ao Povo, ape-

zar da multiplicidade de negócios, que o blo-

queáo? Vale mais isto do que milhares de

Pastoraes eloquentes trabalhadas no fundo dos

gabinetes : porque em fim sempre o exemplo

dos Chefes fez impressão mais profunda, e du-

rável , que todas as instrucçòes. O ponto he

que eu náo seja peneira, que lança a farinha,

e fica-se com o farello. Rogue V. m. muito a

Deos Nosso Senhor por mim, que me nào des-

ampare."
Em 10 d'Agosto de Rendufe: "Aqui me

acho no Convento dos Padres Benedictinos de

Rendufe, depois de ter feito huma demora de

18 dias em Porto d'Ave, ou Nossa Senhora

do Porto, e outra de 10 em Santa Maria de

, Bouro: estações algum tanto trabalhosas, mas
p2

I
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qne pela misericórdia de Deos jn],a:o nao seriáo
imiteis. Cada vez me confirmo mais de que a
Visita pelo modo que a levo náo pode deixar
de merecer a Divina approvaçâo

;
porque em

fim o fructo salta aos olhos. Agora metto mais
na comittiva hum excellente Operário para me
ajudar; certo Clérigo, que achei com espirito
apostólico, e solida virtude: somos quatro que
trabalhamos instruindo, e admoestando o Povo
antes , e depois da administração do santo
Cíirisma: e como concorre muita gente, por
estar quasi tudo sem Confirmação, sempre lá

pega a sementinha da Divina palavra; e pe-
gue, ou náo; faço o que devo. Hoje estou
bemcançado: depois de chrismar hum gran«
de numero de pessoas preguei mais de hora
com assaz vehemencia; porém, graças a Deos,
passado pouco tempo sinto outra vez os mes-
mos esforços, e os mesmos desejos de conti-
nuar para diante. Acabando aqui de Rendu-
fe, dou hum salto até Rio máo, duas legoas
distante desíe lugar; dahi a Ponte de Lima,
outras duas legoas: e assim hirei distribuindo
as mançòes em quanto a saúde, e o tempo me
ajudarem. Desta sorte, meu Amigo, em dous
annos cbrismo todo o Arcebispado; examino
pelo grosso o que ha nelíe de mais considerá-
vel; e tenho a alegria de ver a face das minhas
ovelhas, e ellas de verem a minha. Depois hi-

rei por cada huma das Freguezias; e no Mi-
nho faço tenção de ser a pé, que pode ser ad-
niiravelmente por estarem os Lugares muito
"visinhos. Não lhe parece bem > Sim

; porque
se agora quizesse fazer isto, nem ainda dentro
de seis annos chegaria a concluir a primeira
Visita;^

^
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Em 18 de Agosto, de Reiídufe: "Disse
a V. 111. cjue dirigia daqui a Visita por Pooíe
de Lima: porém mudei de conselho: ama-
nha de madrugada parto para a Barca, e Ar-
cos; prosigo até Melgaço: depois venho des-
ceíido [)or todas acjuellas Yillas, em quanto o
tempo, e a saúde derem lugar. Persuadíráo-
me que assim fazia melhor: pelo ujenos sei

que acudo aonde ha maior necessidade. Já se
sabe que por todos estes Lugares, e ainda
mesmo aqui duas legoas distante de Braga não
chegou Prelado passa de (iO annos; e a alguns
faço agora tenção de hir, que o nâo virào de-
pois do Senhor D. Fr. Bartholomeu : eu lhe
direi quaes sáo. Em toda a parte concorre ira-

menso Povo, e muitas pessoas de 90 annos, e
mais. Até agora trabalhava na Igreja quasi
sempre de manha e tarde; ha huns dias be só
de manha ; mas saio de lá ordinariamente de-
pois das duas horas da tarde; e o tempo que
resta serve para muitas cousas necessárias.
Graças a Deos, que tantos signaes vejo todos
os dias de que o Ceo approva esta forma de
Visita! Náo deixe V. m. de pedir no santo
Sacrifício ao mesmo Senhor, que continue a
abençoar este trabalhinho do mais indigno dos
seus Operários.'*

Em 24 do dito mez, da Barca : "Hoje
faz outo dias, que cheguei á Barca : sempre
tem sido hum diluvio de Povo; descem dessas
montanhas três, e quatro legoas; que me dá
gosto ver a simplicidade dos vesíidos, e talvez
dos costumes: quansas vezes ao pôr lhe a mao
na testa ouço suspiros, e esta palavra— Bem-
dito seja Deos, que me chegaste a isto!—Pois,

M '

I
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o fructo, que váo produzindo os Sermões, e

as Praticas ! He o motivo, que mais me con-

sota no meio desta lida, que não deixa de ser

assaz pezada, e violenta á natureza; e por
quatro mezes contínuos. Mas o Senhor ajuda,

e fortalece : basta. Hoje estou cançadissimo
;

sahi da Igreja ás três horas da tarde : para o

correio escreverei já dos Arcos ; e talvez lhe

contarei huma cousa de gosto succedida nesta

Villa." &c.
Em 9 de Setembro, da Villa dos Arcos:

" Estou ha 12 dias nesta Villa dos Arcos cora

trabalho indisivel: ainda o não tive semelhante

desde que sahi de Casa: parece que se tem
desfundado todas as serras, e vales circumvi-

sinhos : todos os dias povo immenso para

chrismar: ando cançadissimo: por este motivo

não escrevi a V. m. nos dous correios prece-

dentes. A' manha parto para Cabreiro, hum
dos Lugares, que talvez náo viráo a face do
Prelado depois do Senhor D. Fr. Bartholo-

ineu dos Martyres : dahi passarei a Vallada-

res. Disse a V. m. ultimamente que lhe havia

de contar huma cousa de gosto: era isto. Ha-

via na Villa da Barca certa Casa (das iliustres)

muito escandalosa: Pai, filhos, e filhas tudo

denegrido com manchas de incontinência; três

filhas sobre tudo publicamente. Eu geusia en-

tranhavel mente sem saber de que modo havia

de atalhar este escândalo: se náo quando man-

dâo-me as taes recado por hum Sacerdote, que

desejaviío arrancar-se daquella miséria, e se

punhào nas minhas mãos : fallo-lhes; conheço

que he sincero o seu arrependimento: dou logo

ordem para entrarem no Recolhimento das
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Convertidas de Braga, concorrendo-lhes a Mi-
tra com alqueire e meio de páo cada Semana,
€ 1800 réis cada mez: lá estáo : agora Deos
queira que perseverem. Foi fructo das Prati-
cas, que he no que ponho toda a minha con-
íiança ; e por isso insisto muito neste exerci-
cio; para o que (segundo já lhe disse) trago
três Ecciesiasíicos para me ajudarem; e além
destes em qualquer parte onde encontro al-

guns hábeis, faço que alli exercitem o ministé-
rio da palavra: em íim como por este meio
quiz Deos plantar a Igreja, estou persuadido
que por elle se hade conservar até o fim dos
séculos ; e que nenhum outro he mais próprio
para promover a salvação das almas; e a ex-
periência me tem mostrado, e mostra todos os
dias, que me nào engano."

£m 26 do mesmo mez, de Castro-Labo-
reiro: *' Escrevi a Y. m. ultimamente da Villa
dos Arcos: agora o faço de Castro-Laboreiro,
depois de ter visitado Cabreiro, e Valiadares

;

e próximo a descer para Melgaço. Que serras
tragosissimas

;
que caminhos, que despenha-

deiros ! O Lugar em que estou actualmente,
he a Noruega de Portugal : não se vê senáo
rochas escarpadas , e medonhas ; arvore fru-
ctifera nem huma só ; e ainda as outras sào
muito raras : não ha milho, nem trigo, nem
hortaliça de casta alguma; apenas ogrão de
centeio. Que lhe heide dizer da gente ? Estào
na sua primitiva simplicidade, sem que o luxo
tenha feito aqui amais leve alteração: homens,
e mulheres com o seu respectivo uniforme, de
que nem hum se afasta: nâo ha cousa mais fêa
que o do sexo feminino; huma manta de Ça«

1'

I



tm

no
ragoça dobrada na cabeça descendo da parte

de diante até o peito muito cozida cora o ros-

to ; de traz até quasi ao cháo; hum avental da
mesma, ou mantéo , sem género de refego,

nem prega: polainas de panno branco, e hnns
tamancos muito altos, atados com differentes

corrêas; he o vestido geral de todas: as caras

são de tapuyas tostadas , e disformes : com
tudo sabem os Mysterios da nossa Santa Reli-

gião; amáo as cousas de Deos; e não me cons-

ta, que haja no Lugar escândalos grosseiros.

Ficarão contentíssimos de me ver na sua Ter-

ra , aonde não chegara Prelado ha perto de

hum século: e desde que cheguei sempre a

Igreja tem estado cheia de Povo. Queria dizer

mais, pois tinha muito que lhe contar ; mas
falta o tempo."

Em 4 de Outubro ; de Monção : "Estan-

do em Castro-Laboreiro dei parte de mim

;

agora o faço da Villa de Monção, aonde che-

guei no dia de hontem. Algum tanto tenho an-

dado indisposto com humas dores pelo corpo,

talvez por causa do trabalho, que na verdade

não he pequeno ; e então como vem de longe,

já a natureza parece que quer grunhir: mas
trago sempre diante dos olhos d'alma humas
palavras de S. Basílio, que me alentão muito,

ainda que por outra paríe me confundem : são

estas : H(BC vita corpus weum conttrít, et ani-

mam conturbai, quòd impares huic ponderi vir-

tute reperiamur ; corpore namque totó jãm fere

nulliis sum; ad eam namque debiiitalem dedu-

xit me cura: attamen^ auctore Deo, durabi-

mus; ac donec spiritus lios artus reget , hunc

Christo diligentiam debebímus, ut de his, quce



m
ad Dei E.celesiiB óBdi/icaíionem faarc cogiiosci"

vius, nihil reUnquamus. Com effeito nào cui-

dava, que a população do Minho era táo gran-

de; e como tudo está por chrismar, veja o que
será. Daqui passarei para a Villa de Valença."

Em 12 do dito mez, escrevendo de Va-
lença para o Convento de Vianna d'Alemtéjo

:

"Ando mettido em hum labyrintho de cuida-
dos:.... tenho visitado serras fragosissimas da
minha Diocese : e agora vou descendo pelas
margens do rio Minho, que nao deixào de ser

agradáveis á vista, mas trabalhosas ao corpo,
e ao espirito, por ser hum formigueiro de Povo
tudo por chrismar, e nos costumes, particu-
lai\iiente do Clero, achar bastantes abrolhos.
Ha dias, em que chrismo duas mil pessoas;
fico moído; atiro comigo para a cama: graças
a Deos ! no outro dia sinto forças para outro
tanto. Então as estocadas dos requerimentos,
das queixas de Parochos; as correcções. Pra-
ticas ao Povo, e aos Ecclesiasticos. Jesus 1

que redemoinho de cousas ! e isto vai fazendo
seis mezes , sem nunca cessar. O Senhor he
que faz tudo pelas vossas orações, e de outras
almas agradáveis a seus Divinos olhos."

P.S. "Hontem na passagem para esta Ter-
ra tive huma larga conferencia com o Bispo de
Tuy, que he muito santo, e sábio: consola-
mo-nos reciprocamente,"

Em 18 do mesmo mez, de Paredes: "Che-?
guei hoje de Valença a esta Freguezia de Pa-
redes bem no centro de Coura : está o correio

a partir, e quero que leve a V. m. noticias mi-
nhas Muita chuva, e muito frio

;
parece

que estou aqui no coração do Inverno ; e di-

TOM. lí. Q
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zem-me, qoe he o costume de Coura: he ter-

reno mni povoado, e já se sabe que tudo por

chrismar: ámaolKÍ principio." Em 2 de No-

vembro, de Caminha :
" Chego agora de Villa

Nova da Cerveira, para onde tinha passado

de Coura: e como parte amanha o correio,

náo quero que vá sem levar a V. ra. novas mi.

nhãs." &c. E occupando a Carta com outro

assumpto, em que tinha de me falíar, a acaba

por estas palavras: Bemdito seja o Senhor,

que íáo visivelmente tem abençoado esta mi-

nha digressão! só fallando com V. m. eu lhe

poderia contar o que observo a cada passo:

huma cousa lhe digo; e he
;
que estou con-

lentíssimo de ter adoptado esta idéa de Mr.

Favillon : oue bens nao causa huma missáo

com o Prelado á testa! basta ser instituição

Divina, Quando houver tempo, direi alguma

cousa."

Em 20 do mesmo mez , escrevendo de

Vianna a outra Pessoa: "Vou continuando a

minha missão; e em Vianna, onde presente-

luente me acho, não falia que desbastar ;
que

be campo fecundo de abrolhos: o Clero espe-

cialmeoíe está huma lastima: mas com rogos,

clamores , instrucções assim publicas como

particulares, e aos mais culpados mandando-

os tomar 10 dias de exercícios, procuro que

abrao os olhos para conhecerem a sua desgra-

ça : e este arbítrio tenho praticado constante-

mente por todos os Lugares desde a minha sahi^

da de Braga : parece-me que posso dizer, que

com algum successo feliz; porque os sigiiaes

da benção, e assistência Divina são muito sen-

síveis •, nem eu poderia negallos sem me fazer
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reo de hum crime enorme diante do Senhor.

Bemdito Elle seja, que obra taes misericór-

dias com quem parece se tem apostado a des-

uierecellas em toda a sua vida. Ajude-me V.

Ex/ a render- lhe as graças ; e ambos junta-

mente nos encommendemos em as nossas sup-

plicas, para que dêmos boa conta ao grande

Pai de Famílias das gravíssimas, e criticas

administrações, de que foi servido encarregar-

nós." T •

Em 8 de Dezembro, de Ponte de Lunat
" Finalmente sahi de Vianna, onde me demo-

rei 20 dias assaz trabalhados
;
que bem posso

dizer não tive instantes de socego senáo os que

erào devidos de justiça á natureza. Cuido que

se fez algum serviço a nosso Senhor, pelo me-

nos no Clero, e nos Mosteiros. Passava de 70

annos, que nâo tinha hido alli Prelado : jul-

gue o que seria. Mas com as minhas repetidas

instrucções, e com algumas providencias, que

dei, parece-me tomarão as cousas melhor figu-

ra; e o mais he, ficando todos meus amigos :

quanto vale a preciosa mistura do suaviter, e

fortiter! Presentemente estou trabalhando cora

toda a força em Ponte de Lima; porque me
quero recolher a Braga, para dar Ordens nas

Têmporas; e he preciso chegar alguns difts

antes. Já a natureza suspira pelo retiro do

meu quarto; ainda que por outra parte estre-

mece com a lembrança do barulho de cousas,

que alli me espera: náo sei onde ha menos

abrolhos."

Em 22 de Dezembro, já de Braga: "Com
eíFeito aqui estou restituido a Braga, aonde

cheguei no dia 14 depois de ter gastado sete

q2
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mezes e meio nesta primeira digressão. Pela
misericórdia de Deos sempre logrei saúde, ao
menos aquella, que era precisa para satisfazer

as obrigações pastoraes ; e presentemente fico

com a mesma, ainda que muito opprimido de
trabalho, por conta de vários negócios, que
estaváo como reprezados, e que agora cabirào

todos juntos sobre mim, accrescendo o da Or-
denação, que fiz nas Têmporas próximas . , .

O certo he, meu Amigo, que a maquina he
complicadíssima; quando a gente cuida que
está direita, lá desanda huma roda: e bem
disse hum grande Homem, que o negocio da
Salvação das almas he como huma parte, ou
dependência do Mysterio da Cruz, que deve
sempre levar o seu cunho, ou sello : em fim

fiquemos nisto; só deve admirar-se das con-

íradicções quem se esquece de ser Ministro de
bum Deos Crucificado .... Forte trabalho me
deráo os Conventos de Freiras de Vianna: mas
conheci, que o Senhor me inspirou o ir áquel-

la Terra. O das Ursulinas, que principiava a
desordenar se por causa de varias difterenças

entre velhas, e moças, ficou hum brinco: os

dous de Benedictinas experimentarão grande
melhoramento com as providencias, que ihes

dei; e não perco a esperança de as reduzir á

vida commum : assim eu pudesse frequentar

mais amiudo aquella visita, que na verdade
faz outro eífeito, que não a dos Delegados:
quantas vezes ouvi dizer : Oh ! se isto assina

fosse todos os annos !

"
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CAPITULO XIV.

Das consequências, que teve o facto de levantar

o Prelado a Cruz Primacial dentro do Ter-

mo de Lisboa na jornada para
Braga, ' i

X^ o mesmo tempo, em que durou a Visita,

qne tica resumida no Capitulo antecedente,

houveráo vários outros factos, que deráo ex-

ercicio tanto ao zelo, como á paciência do
Prelado, dos quaes já alguns ficáo expostos

nos Capitulos precedentes. Hum, que agora

referimos, foi o que resultou de haver levanta-

do a Cruz Primacial dentro do Termo de Lis-

boa, quando fez a jornada para Braga. To-
mou grande paixão o Cardeal Patriarca Men-
donça com este facto, com o qual julgava

vulnerada a sua Dignidade Patriarcal, de que
fez Representação a S. Magestade. Entretanto

do modo, porque o Arcebispo falia em Carla

familiar neste ponto, quando lhe constou das
diligencias do Patriarca, se vê bem qual foi o

seu espirito neste facto, e quaes eráo as suas

idéas, e sentimentos: "Eu não disse nada (são

as suas palavras) sobre o negocio da Cruz;
porque o julgava alheio de toda a contestação.
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Sempre me embalarão em Lisboa com a noti-

cia, de que os dous Senhores Arcebispos de
Braga immediatos (t3s únicos, que tem existi-

do depois da erecção da Patriarcal) tinháo ar«

vorado a Cruz logo á sabida da Corte. Além
disto as idêas da Primazia de Hespanha ; e

lembrar-me de que Roma nunca quiz consen-
tir, que Constantinopla roubasse a Primazia
aOs dous Pàtriarcados de Alexandria, e An-
tiochia, talvez por Ibe náo parecer justo, que
se alterasse a antiga ordem das igrejas , só
por satisfazer o appetite de Principes dema-
siadamente apaixonados pelas prerogativas da
sua Cidade Real; assim como de outros factos

da Historia, que agora me náo occorrem. Con-
fesso, que náo sei se preocupado destas idéas
me deixei ir atraz das solicitações da comi-
tiva. Agora advirto, que devera consultar pri-

meiro; e com abertura d'alma digo, que tenho
algum pezar

; pois aborreço infinitamente con-
testações ocas, que náo terminão senáo em pa-
lavras, ou pouco mais. Tomara eu que a Pro-
videncia decidisse pela voz dos acontecimen-
tos, que me quer no cantinho da minha cella!

De boa vonlade cederia náo só desse direito

equivoco, que disputa o Patriarca, mas ainda
de todos os genuínos da Mitra de Braga: gra-

ças a Deos, que até ao presente lhe náo criei

apego." Em quem estava animado deste espi-

rito como náo quebrariáo todas as tempestades
de contestações, á maneira das ondas em viva

rocha !

A Carta acima extractada tinha sido escri-

ta em 20 d'Abril ainda em Braga. A 5 de Maio
escreve outra já da Visita, em que vemos o se*-
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gninte :
" Disse a V. Ex.' ultimamente qne no

primeiro correio havia de participar-llie as no-

ticias, que descobrisse respectivas á contesta-

rão do Patriarca: porém metteráo-se embara-

ços da sabida para a Visita, com outras cou-

sas, que me nào deixáo respirar; e só agora

na Yilla de Amarante, onde estou de caminho

para Mezao-frio, tenho occasiao de fallar a V.

Ex.« no ponto. He certo que o Senhor D. José,

o primeiro Arcebispo de Braga depois da erec-

ção do Patriarcado, arvorou a Cruz logo á

sabida de Lisboa : disto dáo testemunho dous

Ecclesiasticos, que vierão na mesma comiti-

va; hum Cónego desta Cathedral , e outro,

que existe em Freixo de Espada á cinta, cujos

depoimentos em me recolhendo a Braga hei de

ter o gosto de remetter a V. Ex.» com as ou-

tras provas, que se me offerecem. Agora pelo

que pertence ao Senhor D. Gaspar, acho tes-

temunhos encontrados, dizendo algumas pes-

soas, que sim; outras, que nao, ainda das

mesmas, que o acompanharão. Mas pouco im-

porta, que com o primeiro exemplo não recla-

mado tenho a posse segura. Eu me alargarei

mais a este respeito, quando for tempo."

Conseguio finalmente o Patriarca Aviso

Regio, dirigido ao Arcebispo pelo Marquez
Mordomo-mór, em data de 12 de Julho, no

qual lhe diz, que havendo o Patriarca repre-

sentado a S. Magestade, que pelo facto de S.

Ex.' via vulnerada a Dignidade Patriarcal, e

perturbados os claros direitos, que por Con-

cessões Apostólicas, e Alvarás, que se açbáo

impressos no Codex lilulorum, contém a pre-

ferencia da sua Dignidade a toda a outra, e na

r
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qual se achava por si, e seus Antecessores
tíonservado em posse pacifica, sem contradic-

ção ; E por quanto S. Magestade desejava,

que a paz entre Prelados de tanta Considera-

ção de nenhum modo se visse perturbada; lhe

ordenava que dissesse a S. Ex.«, que pela sua
parte houvesse de conservar illesos os direitos

do Eminentissimo Cardeal Patriarca , na con-
formidade das Concessões Apostólicas. " E
porque náo sendo (continua por tbrmaes pala*-

vras o Aviso) da sua Real intenção prejudicar

aos que V. Ex/ pertende ter, lhos haja de fá"-

zer presentes, para que fazendo-os competen-
temente examinar , se haja de declarar a V,
Ex." se elles tem lugar á vista das Bulias

Apostólicas, que se acháo recebidas, robora-

das, sentenceadas, e dadas á sua inteira, ju-»-

ridica, e cumprida execução."

Escrevendo-me S, Ex.* a 28 de Julho,

quando já tinha noticia de que se passara este

Aviso, me diz : "Venha embora o Aviso rela^*

tivo á contestação suscitada pelo Senhor Pa-
triarca: responderei quando me recolher a
Braga; que está primeiro satisfazer as Ordens
de fieos, e da Igreja, que me mandão visitar

as minhas Ovelhas, conhecellas de face, to-

niar-lhes o pulso, e applicar-lhes os remédios

convenientes ás suas enfermidades. Eu não fiz

mais do que seguir as pizadas do primeiro Ar-
cebispo, que veio para Braga depois da erec"

çáo da Patriarcal: como elle, julguei que Ro.-

ma deve conservar a ordem antiga das Igrejas,

e náo alteralla com privilégios, que só podem
ter razHO na complacência dos Príncipes. Lá
tem Q Letrado o depoimento de dous Eccle^
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siasticos, que acompanharão o Senhor D. José
na jornada para Braga : se quizer, pode inos-

trallo a N. , em quanto náo vai o mais."

Em Carta de 18 de Agosto me diz: "Che-
gou o Aviso respectivo á contestação do Se-

nhor Patriarca: truca de falso, allegando pos-

se pacifica; pois he certo, que o primeiro Ar-
cebispo depois da erecção da Patriarcal lha

perturbou. Mas, como já disse, agora cuido
em satisfazer ao que Jesus Christo, e a Igreja

me ordenáo : depois disso procurarei respon-

der ao mais: supposto que já dei ordem ao
meu Procurador da Mitra para ir juntando
as espécies necessárias."

Escreveo este com effeito huma grande
Allegaçáo histórica, e juridica, em que, além
de colligir tudo o que se tem dito a favor da
Primazia de Braga, responde aos dous funda-
mentos da Representação do Patriarca ; a sa-

ber 1.° As Bulias da erecção da Patriarcal do
Santo Padre Clemente XI., em que dá ao Pa-
triarca precedência ao Arcebispo de Braga

^

assim como aos mais Prelados do Reino : 2.<*

A posse, em que se achava da mesma prece-
dência. Quanto ao primeiro, mostra que nem
as sobreditas Bulias podem ter vigor a respei-
to do Arcebispo, contendo prejuizo de tercei*

ro, sem este ser ouvido; nem a Sentença, que
sobre ellas se proferio pelo Bispo do Algarve,
nào tendo este citado ao terceiro prejudicado.
Ao segundo mostra que a ai legada posse fora

perturbada sem contestação pelo Arcebispo o
Senhor D. José, como temos visto pelas Car,»

tas do nosso Arcebispo. Veio esta Reposta
TOM. II. R
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para se fazer presente a S. Magestade, e ficou

em perpetuo silencio eáte negocio.

Na maneira, porque o illnminado Prela-

do falia neste assumpto , vemos mais huma
prova do que já em outro lugar reflectimos;

que náo faltando elle a cousa alguma das que

tocaváo aos Cargos Episcopal, e Civil, de que

estava encarregado , sabia dar a cada hum a

sua devida importância. Assim vemos que ne-

cessitando por este mesmo tempo de pôr na pre-

sença de S. Magestade o Plano dos Ofíicios,

e Conta, que o Procurador gera! da Mitra lhe

apresentara, para se obter a Regia providen-

cia sobre o Íleg.ulamento dos Auditórios da

Cidade de Braga, seu Termo , e Coutos, at-

tenía a diversa natureza, que haviáo tomado

peia Lei Novíssima, começa a Caria dirigida

ao Ministro de Estado com a mesma Conta

por estas palavras: "Sabe Deos , e V. Ex.'»

nao ignora
,
quanto eu choro o tempo

,
que

gasto em negócios temporaes : mas como rne

tocou por sorte esta grande porção do Governo

Bracarense em huma quadra, em que de con-

tinuo fervem as novidades; nao pude poiípar-

me também ao trabalho de dar a Conta inclusa

a.S. Magestade sobre a creaçáo dos Ofíicios,

que sào necessários aos novos Ministros; visto

que nem a Lei deo providencia, nem o meu
poder se estende a mais que á data das pro-

priedades, e serventias." &c. (1)

(1) Esta Carta he datada era 5 de Maio de 1791-

Eui resolução desta Conta se passou hum Alvará em 4

de Março de 1793, cujo Suinmario diz : "Alvará, porque

V. Magestade íía por bem fazer mercê ao Arcebispo

Prima/, de u^ue o Corregedor de Braga seja Chaucelles'
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Pelo contrario em se tratando dos direi íos

verdadeiniíiieote Episcopaes, era inflexível a

todos os ataques. Em Carta de 17 de Outu-

bro de 1792, fallaiido-me em certas diligenciasí,

que havia feito, me diz : "Estou á espera do

êxito : pelo menos consolo-me com a minha
recta intenção; mas devo sempre confessar,

que quem a' tem, e lhe quer dar exercicio, bem
pode apparelhar-se para os combates; sobre tu-

do em huma administração táo complicada co-

mo esta. INinguem o pensa, meu Amigo; he

preciso experimental lo para formar huma justa

idéa do que recahe sobre meus débeis hom-
bros. Bemdito seja Deos, que assim o dispoz!

A's vezes parece que o animo quer desmaiar

combatido por todos os lados ; mas acode

Deos com a sua misericórdia, e nao vai ao

fundo: huma espécie com tudo trago sempre

á maneira de espinha cravada no espirito ; he

esta: que será mais fácil abandonar o Arce-

bispado, e ir esconder-me no canto de huma
Célia, do que permiítir que se espezinhem os

legitimos direitos Episcopaes: e creio, que

nisto náo ha culpa
;
poi*que em fim sou depo-

sitário, e náo Senhor destes direitos." Em ou-

tra Carta pouco posterior diz: "Sim, meu
Amigo, estou no que me diz: nada tem maior

poder que a constância Episcopal de hum

na Cidade e Comarca; que elle Arcebispo possa crear

bvim Officio de Escrivão pura a Correi ção^ e outro paru

a Provedoria, e os mais Officiaes, que julgar necessários;

e que dos seis, que servem perante o Juiz de Fora, lhe

fiquem três, e os outros três passem para o Juiz do Cri-

me." He passado em consequência do Decreto de S. M^i-

gestade de 2B de Janeiro de 1793.

I
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Prelado, que obra somente com os olhos em
Deos : a cada passo achamos na Historia da

Igreja exemplos, que nos convencem desta

verdade: e basta o que diz a Escriptura; Qui

conjidunt in Domino^ sicut mons Sion Ôçc, San-

to Agostinho compara hum destes, quando se

acha no foco das contradicções , á arvore no

tempo do Inverno, que está sem folhas, e pa-

rece secca ; mas assim como a vida da arvore

entáo existe escondida na raiz, assim a confian-

ça dotal, quando se vê combatido dos homens,

está fixa em Jesus Christo; o qual algumas

vezes a faz fructificar no exterior, quando se

serve da violência mesmo que lhe fizeráo, para

dar maior reputação á sua virtude; mas sem-

pre no ioíerior do seu coração, onde a carida-

de vem a ser tanto mais forte aos olhos de

Deos ,
quanto ella tem sido mais exerci-

tada pelas humilhações, e soífrimento. Mas
esta verdade, que he tào fácil de crer quando

se propõe, confessemos, meu Amigo, que he

muito difficil de se tomar eíTectivamente como
regra, e de nos servirmos delia para não suc-

eumbirmos no meio dos combates. Oh! que

cousa táo grande, e táo rara, huma paciência

humilde, e generosa, prompta a esperar tudo

de Deos, e soâfrer tudo pela Justiça ! Quem
m'a dera ! De nada mais tenho inveja." Era a

verdadeira humildade quem lhe fazia não ver

em si este dom, que as suas acções, e mesmo
as palavras nascidas da abundância do cora-

ção nào deixaváo de manifestar. Em hiima

Carta escrita quasi pelo mesmo tempo leio u

seguinte: "Talvez se nâo engana, meu Amigo,

^•m julgar que a residência da- Cidade he para
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mim mais enfadonha que a peregrinação da Vi-

sita: sempre Braga pezadissima; mas aqui com
lums picos táo agudos, que fazem ás vezes

saltar o sangue vivo do coração : nào me que-

ro queixar; que sempre estes desafogos por

mais innocentes que sejáo fazem voar pelos

ares huma boa parte do merecimento." Que
nào prováo estas reflexões ; ou de que fundo

nascem? Ainda transcreveremos as de outra

Carta, em que recordando a noticia, que pou-

co antes me communicára de se ter feito pu-

blica huma Carta, que elle confidencialmente

escrevera a Pessoa de consideração, de cuja

publicação resultarão varias notas &c., e sem

embargo de que, quando me deo aquella no-

ticia só accrescentava: "Custa-me a compre-

hender este facto; mas em fim Deos quer, que

eu soflfra por mui differentes modos": ainda

mesmo deste sentimento aliás paciente e resi-

gnado se arrependeo, dizendo-me: *'Creio que

lhe escrevi ultimamente de N. ,
por sinal, que

lhe fazia earamunha por conta de huma certa

Carta, que tinha apparecido em Braga: des-

propósito ! e que importa isso ? mas nem sem-

pre o animo está disposto, e lhe fazem horrí-

vel impressão cousas bem ridículas : isto ex-

perimento eu a cada passo; e julgo que iodos:

por isso bem necessitamos pedir com Santo

Agostinho: Da quodjuhes' òfc. Quanto mais

familiares são estas cousas, que citamos, tan-

to mais patentêào o fundo do coração deste

amável Prelado.

li
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CAPITULO XV.

Continuação dos cuidados na educação puhlicay

e soccorro temporal de ambos os sexos.

*IGAM0S a ordem do tempo, correndo os
olhos peias cousas mais notáveis da vida do
incançavel Arcebispo desde que se recollieo

da primeira Visita até sahir para a segunda; e

atraz dos olhos nos hirá sem duvida o cora-

ção. Já no Capitulo XI. vimos como, logo que
chegou a Braga, começou a applicar todos os

meios possiveis para a educação publica da
primeira idade. Recolhendo- se da Visita, co-

mo vimos, pelo meio de Dezembro de 1791,
logo no principio de Janeiro do anno seguinte
mandou affixar hum Edital, que aqui trans-

creveremos: '^Continuando S. Ex." Rev.nia em
liberalizar as suas paternaes providencias para
o bem náo só espiritual, mas temporal de seus
súbditos, principalmente dos pobres, que na
primeira idade se acháo destituídos de soccor-
ros para aprenderem nas Escolas, e se educa-
rem no Santo temor de Deos com o ensino da
Doutrina Christá: tem determinado estabele-

cer no presente anno três Mestras, que ensi-
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nem meninas a íiar, e a custura de roupa bran-

ca, sabendo as ditas Mestras lêr ; e dar a ca-

da huma destas 30S000 réis por anno, habi-

tando ellas, e ensinando, huma na Freguezia

de S. Jeronymo, desde o principio do Lugar de
Real até o Feital ; outra na Freguezia de S.

Pedro de Maxiniinos , desde o principio da
rua direita até á Madre de Deos ; e outra na
Freguezia de S. José de S. Lazaro , desde a
Igreja até S» Joào da Ponte. Todas as mulhe-
res, que se quizerem oppor" &c.

"Da me*ma sorte tem S. Ex.» determina-
do vestir 40 meninos, e 40 meninas de idade
até doze annos, no dia de Natal do presente
anno; mostrando estes por todo o mez de No-
vembro certificada a sua pobreza pelos respe-

ctivos Reverendos Parochos ; e de como ou
andao nas Escolas de lêr, e escrever, ou se

achão aprendendo officios; e os que se mos-
trarem mais instruídos no Cathecismo

, pelo
qual S. Ex/ Rev.ma manda presentemente en^

sinar a Doutrina, sendo os referidos 80 meni-
nos premiados, além do vestido, a arbítrio de
S, Ex/"

"Determina também o mesmo Senhor fa-

zer a referida esmola a hum menino de cada
Freguezia do Termo desta Cidade, que mos-
trar, sendo pobre, por Certidão do Reverendo
Parocho, que aprende a lêr, e escrever ; dan-
do também premio a seu arbitrio ao que sou-
ber a Doutrina Christá. Huns, e outros entre-

garão os seus requerimentos." &c.
Como para a educação do sexo feminino

concorriao muito as Casas das Ursulinas, me
diz S. Ex." em Carta escrita pelo tempo, em

I
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que mandou affixar este Edital: "Quanto a
Ursulinas ; já eu respondi a hum Aviso do
Marquez de Ponte de Lima, expondo o que
havia com individuação: agora depois que ex-

aminei pessoahnente as Ursulinas de Vianna,
devo advertir, que aquella Casa nào tem ne^

cessidade demais Religiosas, visto que pre.-

sentemente mio he frequentada de meninas
de fora, e tem numero sufficiente de Freiras

para as obrigações do Seminário. Pelo que
respeita porém ás de Braga; como he ex^

traordinario o numero de meninas, que con-

correm de fora ás aulas , e dentro também
existem algumas 30, e vâo chegando todos

os dias ; e por outra parte vejo
,

que 20
Keligiosas de véo preto , entrando velhas

,

e achacadas , nao podem satisfazer ao en*.

sino, ao Coro, e mais obrigações da Casa;
creio, que se lhes deve dar licença para enche-

rem o numero de 40 de véo preto, e mais 6^
ou 8 de véo branco: que tudo isto he preciso

para se poderem revezar nos empregos. O Es*
tabelecimento he utilissimo ao publico ; ellas

desempenháo ; conservao hum perfeito com^
mum; sáo exemplares. Hontem lhes appliquei

(a Carta he de 19 de Janeiro) 300$000 rs. para
reformarem as aulas, que estão arruinadissi-

mas. Bem pudera S. Magestade applicar-lhes

alguma cousa do Subsidio Literário; e tam-
bém ao Recolhimento da Caridade igualmente
empregado no mesmo exercicio, que todo está

ás minhas costas."

Escrevendo-me em 15 de Maio seguin-

te, tendo-lhe chegado a Bulia da applicaçào

4e hum Beneficio para o Seminário dos Gr-.



fêoSj me diz: ''Já os meus orfáosinhos tem seu
principio de estabelecimento : estou contentís-

simo ; Deos proverá ao mais ; assim como tem
mostrado por outros modos, que abençoa o
desígnio : tomara eu vêllos já de assento na
sua Casa ! náo perco a esperança sobre aquil-

lo, em que fallei. Actualmente trabalho na
Casa das meninas também órfãs, e expostas

:

fica unida ao Conservatório de 8. Domingos,
em que já existíáo algumas Recolhidas. Olhe,
meu Amigo, he este hum objecto, que rouba
a flor das minhas eomplacencías : invencivel-
raente me sinto arrebatado a promover a boa
educação de meninos e meninas pobres ; e
oreío que náo deixa de ser exercício próprio
de hum Bispo." Continuaremos a vêr pelo
tempo adiante o progresso destes Estabeleci-
mentos.

CAPITULO XVL

Meios, que emprega para promover a Lavoura^
C»mmercio, € Artes mecânicas.

iN Âo contente o vigilante Prelado com dar a
educação aos que estaváo em idade de a rece-
ber, busca efficazes meios de animar aos tra-
balhos mais úteis e necessários todos os que
estaváo em estado de trabalhar. No mesmo

TOM, II, s
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tempo, em que publicou o Edital, qúe fica traiii-

scripto no Capitulo antecedente, fez afear 9
que constitue a matéria deste Capitulo. Heio
que se segue: ^

;

^

"Desejando S. E.* Reverendíssima todo o

aproveitamento náo só espiritual, mas tempo-

ral de seus súbditos, em beneficio commura
dos mesmos , è principalmente dos pobres

;

para fomentar a industria popular, tanto pelo

que respeita á agricultura, que he a mais an-

tiga, emais útil arte do homem, como pelo que
respeita ao commercio, e ao adiantamento das

artes mecânicas, por meio das quaes subsis-

tem a maior parte dos pobres, e se desterra a

ociosidade, origem particular de muitos vicios;

tem determinado premiar, e favorecer no pre*

sente anno de 1792 até 25 de Março do anno,

que ha de vir, de 1793, quatro Lavradores;

ou Lavradoras, que se animarem á cultura

das Oliveiras, e Linho, na forma que abaixa

se declara ; bem como a 16 Aprendizes das

artes mecânicas, 8 moços, e 8 moças, que fi-

zerem os maiores progressos nas suas respe-

ctivas occupaçoes, dando a cada hum o pre-

mio de 50$ réis; fazendo estes constar cora

provas decisivas, e competentes exames o seu

adiantamento : e no dia 25 de Março do anno.

de 1793 sé entregarão os referidos prémios

áquelles, ou áquellas, que em competência

mostrarem o seu maior merecimento; e o nome
dos premiados se fará público; e ainda dos

mais Oppositores, que ficarem na linha imme-
diata para serem attendidos em outras opposi-

çôes." Segue-se o regular o modo de se habili-

tarem &c,
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A classe dos Lavradores.

*<A dous Lavradores do Termo desta Ci-

dade, qne no presente anno plantarem para

cima de 50 tanchÒes, ou estacas de oliveiras
,

e fizerem constar, que esta plantação foi pra-

ticada segundo as regras da melhor agricultu-

ra, applica S. Ex/ a cada hum 50$ réis; com
a declaração, que o Lavrador premiado ha de

fazer prova de pobreza, e de ser respectiva-

mente mais pobre; e concorrendo em igual-

dade, preferirá primeiramente o que tiver mais

filhas, a quem tiver de dar estado ; e faltando

estas condições, preferirá o de maior idade."

''Igualmente applica S. Ex/ dous prémios

de 50^ réis cada hum áquelle Lavrador, ou
Lavradora, que sendo pobre fizer a maior se-

menteira de Linho no presente anno, passando

esta de dez alqueires de linhaça; seguindo as

mesmas condições na preferencia, que acima

ficão expostas."

Da classe de Mercadores,

"Applica-se o premio de 50S réis áquelle

Caixeiro, que náo tendo menos de doze annos

deidade, nem mais de dezoito saiba, as quatro

espécies de Arithmetica simples, ou vulgar;

que mostre bom conhecimento da negociação

mercantil ; e saiba arrumar, e formalizar hum
Livro de Commercio, com partidas dobradas,

ou singelas : e .seráo admittidos ou Caixeiros

de Mercadores de La e Seda, ou de Capella,

de Mercearia, e daquelles géneros, que vem
de fora do Reino."

s2
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Da classe dos Artífices,

*'0s Aprendizes da Fabrica da Seda, que
mostrarem a melhor peça tecida no presente

anno , e exceder não só na qualidade, mas
também na quantidade: e serào admittidos so-

mente os oppositores de idade de 15 até 20
anãos."

2>a classe dos Sotnbreireiras,

*'AquelIe Aprendiz, que fizer o melhor
chapéo, e exceder aos mais na qualidade, e
quantidade : serão admittidos da idade de 15
até 22 annos."

Da classe dos Tecelãos,

"Aquelle Aprendiz, que mostrar teceo a
melhor peça de toalha, ou guardanapo de li-

nho ; e nào exceder a idade de 20 annos."

Da classe de Ferreiros de cutileria.

"O que mostrar aproveitamento, e perfei-

ção nas suas obras, sendo de idade de 15 até

20 annos."

Da classe dos Armeiros,

"O Aprendiz, que mostrar feita a melhor
arma, sendo admittido da idade de 15 até 20'

annos."
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Da classe dos Livreiros.

*'AquelIe Aprendiz, que mostrar, que sa-

be melhor encadernar, exhibindo as obras em
comprovação, sendo da idade de \^ até 20
annos."

Da classe de Enxambradores Carpinteiros,

"O que mostrar a melhor, e mais perfeita

obra."

*'Todos estes Artífices depois de fazerem

as suas provas com a mostra das obras, seráo

examinados pelos Professores, que se elege-

rem segundo a direcção, e regulamento, que
S. £x.' determinar."

Quanto a Mulheres,

**Aquella Moça de idade de 12 até 15

annos, que mostrar, que fiou no presente anuo
maior quantidade de Hnho, e mais fino, com
a solidez necessária.

*'A que mostrar teceo o mesmo linho, e

fez as mais, e melhores têas, e mais bem or-

denadas, sendo de idade de 12 até 20 annos.

**A que mostrar que teceo mais talaga-

gens, mais finas, e de melhor gosto, sendo da
mesma idade.

*'A que mostrar em obra de agulha, e

costura nào só a perfeição da obra, mas o des^

embaraço em a talhar, e concluir dentro do
termo, que se lhe determinar para prova da
sua agilidade.

li
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*'A que mostrar as melhores bordaduras,

sendo feitas, e concluídas no presente anno.

"A que mostrar bordaduras de ouro, pra-

ta, ou seda feitas no mesmo tempo, e com a
maior perfeição.

. "A que mostrar em 3 dias fazer meia,
mais bem feita, e mais fina, e com maior agi-

lidade.

*'A que em obra de Sirgaria mostrar as

melhores peças : sendo todas as sobreditas da
idade já declarada.

"£ para prova pelo que pertence ás obras
de bordadura, virào declarar as oppositoras

a qualidade, e género da obra, que fazem,
quando a principiarem, para se conhecer o
progresso, e adiantamento, que nellas tiverâo.

"Adverte-se que todos os oppositores se

devem habilitar com abonaçáo de seus Mes-
tres, e Informação do seu respeitivo Pároco,
quanto ao procedimento, e costumes, e de que
estão instruidos na Doutrina Christâ. Os Exa-
mes, e provas deverão estar feitos até o fim de
Janeiro do anno, que ha de vir, de 1793.

"E para que chegue á noticia de todos &c."

Mas tornando ao estabelecimento das Mes-
tras, de que falíamos no Capitulo antecedente;

vejo em Carta de S. Ex/ de 8 de Março do
mesmo anno o seguinte: "Agradeço a V. m.
o cuidado, que teve de examinar isso das
Mestras; e rogo que faça o Requerimento,
e tudo o mais, que julgar necessário. Gomo
me devia persuadir, que nâo cabia na minha
alçada pôr Mestras nesta Cidade, e no resto

da Diocese para ensinarem meninas pobres a
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fiar, cozer, rendilhar &c. ,
porque quanto ao

ler, he somente letra redonda a huma, ou ou-

trapara saber encommendar-se a Deos. V. m.

sabe qual foi sempre a authoridade, que os

Bispos tiverào náo digo sobre esta casta de

ensino, mas ainda sobre as mesmas Escolas

formaes : mas por calamidade dos tempos náo

restáo senão imagens do legitimo Episcopado.

Esquecia-me dizer, que não são somente as

três Escolas do Edital; porém duas mais, que

ordenei, e estão já em exercicio com a das Ur-

sulinas, a do Recolhimento da Caridade; e

outra no Recolhimento de S. Domingos nova-

mente erecta ; e muitas mais intento estabele-

cer pela Diocese; por me parecer, que he o

meio mais próprio de beneficiar a huma, e ou-

tra Republica, educar as que tem de ser mais

de família. Por isso bom seria, que o Reque-

rimento abrangesse tudo." E em Carta de 5

de Abril me diz: "Mando esses dons Reque-

rimentos ao Ministro de Estado ; faça o que

estiver da sua pa;rte para conseguir hum bom
despacho : bem o desejo, por ser assaz profí-

cuo aos Estabelecimentos importantíssimos,

que presentemente rôubão a flor dos meus cui-

dados; e, se puder ser, com brevidade, espe-

cialmente pelo que pertence á desmembração

dos 200S réis da Igreja de Visella
;
porque he

preciso, que conclua tudo dentro destes seis

raezes ; senão, passa o tempo da minha Apre-

sentação. Faça nisto o que lhe inspira o amor

pela tenra infância desamparada. Deixe estar
;

que vindo a Braga daqui mais a hum anno, ou

dous, tem de vêr dons enxames de meninos, e

meninas roubados á bregeirice, que lhe hão

de dar gosto."



r

144

CAPITULO XVIL

Segunda Visita.

Ao mesmo tempo, que andava embebido em
todos estes trabalhos, e cuidados, náo perdia
de vista o de ir continuar a Visita do seu nu-
merosissimo Rebanho. Relataremos o que
soubemos desta segunda Visita, como fizemos
a respeito da primeira, supprindo a falta de
Diário o extracto das Cartas de S. Ex.^ escri-
tas no decurso da mesma Visita.

De Villa Pouca de Aguiar, em 17 de
Abril: "Vou dizer o que tenho passado. Logo
na terça feira sobre Páscoa (10 d'Abril) sahi
da Cidade, e vim dormir ao Convento dos Pa-
dres Bentos de Refoyos: dahi á Ribeira de
Pena, onde me demorei três dias, dando alli

principio ao exercício pastoral juntamente cora
os meus três Cooperadores da Visita pretérita.

Estou agora em Villa Pouca de Aguiar : mas
deixo os Lugares circumvisjnhos para quando
vier á Comarca de Chaves ; e parto logo em
direitura á de Traz-os-montes

, por ser paiz
cálido, e sujeito á moléstia de Sezões; e que-
rer varejallo, e parte da Comarca de Villa
Real , em quanto não apertão os calores ; e
depois-metter-me no Minho^ onde faço conta
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de passar o Verão, dando o Senhor vida. Náo
lhe digo nada do gosto, com que estas ovelhi-

nhas concorrem a vêr, e ouvir o seu Pastor.

Todo o dia se gasta na Igreja com Sermões, e
Chrisma; e vao consolados. Tenho esperança
que ha de render esta digressão.*'

Do Mogadouro, em 1 de Maio : ''Escre-
vi a V. m. de Villa Pouca d'Aguiar : agora o
faço da Villa do Mogadouro, trinta legoas di-

stante de Braga, onde me acho depois de me
ter demorado em Sambade, Alfandega da fé,

e Castro Vicente. Sâo estações mais breves do
que no Minho

;
porque ha menos população

;

e os Lugares mais afastados huns dos outros:
lie preciso multiplicar as moradas. Bemdito
Deos, meu Amigo, que inspira hum íao gran-
de ardor a este Povo por ouvir a palavra de
Tida ! Sempre as Igrejas cheias : e como trago
entre os meus Companheiros alguns com zelo,

e dom da palavra, fazem maravilhas : Confis-
sões geraes sem número. Tenho o gosto de ou-
vir muitas vezes :~Quem me dera receber ago-
ra o santo Chrisma

;
pois o recebi sem ouvir o

que agora ouço?—Observo neste Povosinho de
Traz-os-montes huma ternura desusada para
com o seu Pastor: cada vez que saio dos Lu-
gares tudo sào lagrimas

; e me custa a arran-
car do meio da multidão, que me cerca a to-

mar a benção : bem me pagáo o amor, que
lhes tenho. Mas levo vida trabalhosa; e o
peior he, que náo tenho logrado a melhor saú-
de depois que cheguei a esta Comarca; o
estômago indisposto , e algumas dores pelo
corpo: temo as sezões; e quero-me sacudir
para o Minho o mais breve. Agora vou para

TOM. II. T



ts^

146

Freixo de Espada á Cinta; dabi á Villa da

Torre &c. Oitenta e quatro annos tem passado

desde que veio Prelado a ultima vez a esta

Comarca."
De Mondim de Basto, em 24 de Junho (1):

*'Depois de ter varejado a Comarca de Mon-
corvo, e huma grande parte da de Villa Real,

recolhi me á Provincia do Minho, por ver qne

principiaváo os calores, e com elles en, e al-

guns da Familia a experimentar abalo na saú-

de, e aqui vou proseguindo o mesmo giro al-

gum tanto adoentado ha dez dias, que espero

uào passará amais; mas se passar, recolho-

nie a Braga até o Outono. Parece-me que se

fez alguma cousa do serviço do Senhor na

Provincia de Traz-os-moníes : estaváo aquel-

las ovelhinhas suspirando por ver a face do

seu Pastor; e foi hum gosto presenciar as di-

Tersas demonstrações, que derào por toda a

parte da sua alegria : Cada entrada nos Luga-

res era hum triunfo ;-mas triunfo, em que só

tinha parte a innocente simplicidade. Aquihe
grande o trabalho. Pois nuo o tinhas nas Visi-

tas do Pará ? Era por outro feitio : fatigava-

lue alguns dias ; mas tinha o descanço da Ca-

noa em quanto passava a outro Lugar ás ve-

zes bem distante: aqui he hum giro continua-

(1) Esta Carta he escrita para Viiinna do Alemtéjo

;

e por isso não se repare em citar delia alguma repetição

do que já extrahira das que eráo dirigidas a mim; mas

que não enfastiará; pois sempre se encontra alguma ex-

pressão nova, sempre feliz, e enérgica. \ ejo que perdi

alguma, ou algumas Cartas, tanto pelo intervallo de tem-

po, que vai de 1 de Maio a í^O de Julho, como porque

Ba desta ultima data me faz S. Ex." menção de ter es-

crito outra, que eu wão conservo.
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do; o que faço em hum dia, faço-o no ouíro,

que vem, e em todos
;
porque estão os Luga-

res mui próximos, mui povoados, e tudo por

chrismar; depois Praticas, Correcções aos Clé-

rigos, despachos de Requerimentos, que me
seguem por toda a parte, como a sombra ao

corpo; mil cuidados; e alguns que ferem o

coração vivamente. Ah! que terrivel cousa,

governar esta maquina complicadissima ! vai*

se a compor huma roda, desanda outra: he

estar sempre em contínua fadiga, e sobresalto,

como quem tem o garrote na garganta. Pedi,

íilha, e pedi muito por mim
;
que só na éter*

nidade conhecereis o perigo, a que anda ex-

posta a minha salvação: tremo de que o Se-

nhor me abandone."
Em 20 de Julho, de S. Miguei dàs Aves:

'•Persuado-me que escrevi aV. m. ultimamen-
te da Freguezia de Idáes, donde estive quasi

quasi para me recolher a Braga por conta dos

calores, que com o trabalho me hiáo fazendo

damno considerável na saúde : mas (graças a

Deos) refrescou o tempo ; e fui continuando o

giro das minhas fadigas : dahi para Travanca,

depois successivamente Souzela, e S. Marti-

nho do Campo. Agora visito S. Miguel das

Aves, em véspera de ir para Landim. Náo ha
tempo para mais; que vou para a trabalheira

costumada."
Em 2 de Agosto, de Yilla de Conde:

Creio que lhe escrevi ultimamente de S. Mi-
guel das Aves. Aqui vou continuando o meii

giro; e presentemente visito Vilía de Conde,
depc^is da& duas estações, que fiz em Landim^
€ Fradelos, ôiide náo tive pouco trabalho, es*

T 2

I
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pecialmente na primeira, por estar a geito de
muitas Freguezias. Louvemos o Senhor, que
ainda mostra, que quer muito ás almas : sei

que bastantes se abaláo, e deixao o caminho
dos vicios ; outras se confirmào nos seus bons
propósitos, e proseguem a virtude com mais
calor. Hum dia destes me disse o Abbade de
Fradelos, que he hum bom Operário:— S^e-

nhor, vá contente; que fez mais fructo a sua
Visita, do que huma Missão;— e isto tenho

ouvido já por varias vezes em outros Lugares.

Não lhe parece que me devo consolar com es-

ta musica? Porém., meu Amigo, nem sempre
he assim: ferem ás vezes os ouvidos vozes

bem desagradáveis: lá existia aquelle escân-

dalo ; e lá ficou como d'antes : era máo antes

de ir para os exercicios, e ficou continuando
da mesma sorte &c.

;
que remédio senáo ge-

mer? Agora que tinha' nesta Villa huma boa
ceara apanhei huma constipação; e pouco mais

faço do que administrar o Sacramento do Chri-

sma: mas vâo trabalhando os meus Cooperado-
res costumados, e outros, que convido de no-

^o : porque em fim confio muito na palavra de
Peos: mais ou menos sempre fructifica; quan-
do náo seja logo, a seu tempo: disto estou as-

saz convencido
;
por isso tanto insisto na ap-

plicaçáo daquelle meio."

Em Carta escrita para o Convento de Vian-

na do Alemtéjo, datada de 20 d'Agosto em
Fonte-boa : "Vou proseguindo o giro das mi-
nhas fadigas pastoraes com saúde, graças a

Deos ! e também com alguma consolação es-

piritual por ver a anciã, com que estas v*velhi-

ahas concorrem a receber a marca da Fortale-
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za Christá, e a nutrir-se com o páo da Divina

palavra: parece-nie, que este apetite he bom
indicio ou de saúde perfeita, ou de disposi-

ções próximas para ella."

Em 30 de Agosto, de Carvoeiro : *'Disse

ultimamente a V. m, que partia para a Villa

de Esposende (l) : assim o fiz. Não gostei da-

quella gente, grosseira, fugitiva da Igreja, em
fim gente do mar: até me parece que a summa
indigência, em que vivem commummente (não

se vê senão farrapos) seria talvez praga bem
merecida da sua dureza: muito clamei; mas
de que serve isto, se Deos não toca o coração?

pelo menos faço o que está da minha parte,

confiando, que quando o Senhor chegar a to-

callos, as instruceòes, que em outro tempo
parecerão inúteis, não deixarão de produzir o

seu fructo, ainda mesmo na extrema velhice.

Logo na outra estação, que foi na Freguezia

de Belinho, Nosso Senhor me compensou es-

ta amargura com huma consolação indizível,

achando o Povo deste Lugar, e dos circum-

visinhos mui docil, devoto, frequente na Igre-

ja , e ouvindo as instrucçòes Ecclesiasticas

com hum fervor edificantissimo : regaJei-me.

Se visse a anciã, com que as mulheres se ían-

çavão a mim, quando descia pela Igreja abai-

xo para beijar-me os vestidos ! Pois lagrimas

na despedida ! algumas velhas, estando eu pa-
ra montar a cavai lo, até chegarão por detraz a

deitar-me os braços ao pescoço : e eu que lho

^: (fíê^

(1) Também náo conservo a Carta, de que esta faz

menção, e he bem natural que a houvesse no intervallo,

que vai de 2 a 30 de Agosto.

I
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iiàb estranhava; mas antes dando todo o valor

a estas innocentes demonstrações da ternura

âlial. Dalli \im para Palme, onde somente me
demorei dons dias por ficar náo muito longe

de Barcelios. Agora estou em Carvoeiro: mui-

to Povo; e tudo por chrismar; trabalho ba-

stante; mas consoladinho por vêr alguns sinaes

do fructo, que vai fazendo a palavra de Deos.
Commummente três Praticas, ou Sermões no
dia ; huma antes do Chrisma por algum dos

meus Companheiros; eu depois; outro Com-
panheiro de tarde com mais extensão. Náo lhe

parece, que de tanta semente sempre alguns

gráosinhos lá ficarão pegados nos corações dos

ouvintes? Ora rogue ao Senhor, que abençoe

esta diligencia, que bera desejo tenho de que
seja fructuosa , e agradável a seus Divinos

olhos. E a vantagem, que tiro de conhecer os

Ecclesiasticos do Arcebispado , que tem o

dom da palavra (porque os faço pregar diante

de mim, quando sei que os ha na Terra) para

depois me servir delles nas occasiões ? De
qualquer sorte que consideremos as Visitações,

nào se pôde negar que sáo utilissimas. Mas
tem seus incommodos, e muitas ferretoadas

:

paciência ; sáo bocados de que se alimenta o

zelo pastoral."

Em 10 de Outubro, de Viila nova de Fa-

melicáo : "Escrevi a V. m. mui succintamente

da Viila de Barcellos (1): e agora também não

poderei ser muito extenso; porque em fim sáo

(1) Também me fàlfea esta Carta escrita de Barcel-

los; e talvez mais alguma,: cètó© faz presumir o inter»

^-allo de tempo de 30 de Agosto até 10 de Otítabío.
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visinbanças de Braga, e carrega mais o traba-

lho. Que lhe hei de dizer de Barcellos? Deze-

sete dias, que lá estive, foi hum contínuo giro

de fadiga ; e creio que alguma cousa reodeo

para a Eternidade: mas náo foi assim para cá;

que náo faltarão espinhos, alguns bem pene-

trantes : só na Eternidade hào de apparecer

:

querem os homens por tina força que se lhes

condescenda com a vontade em tudo ; e como
a consciência o não permitte, eis .... basta:

não quero mutilar o Sacrifício, que já fiz a

Deos desta humilhação. Outras muitas cousas

tem succedido, e de grande mortificação, que

se náo devem confiar ao papeh"
Em 17 de Outubro, de Airão: ''Aqui

estou em Santa Maria de Airão próximo a

partir para Guimarães. Muito povo em Villa

nova : muitas instrucçòes públicas ; e creio

que não deixou de haver bastante fructo espi-

ritual. O Senhor o abençoe, para que se náo

niallogre.'^ Em hum P. S. diz achar-se já em
Guimarães; contando algumas circumstancias

da sua entrada na Viita.

Em o l.^' de Novembro, de Porto d'Ave:

"Aqui estou no Sanctuarió de N. Senhora do

Porto, para onde vira de Guimarães, com ten-

ção de descançar ires, ou quatro dias antes de

me recolher para Braga; que bem sabe a en-

ch urrada de negócios, qtie aí li me espera ; e

além disso os espinhos, de que he tão fecundo

aquelle solo. Confesso a V. m. qoe não sei de-

cidir onde ha mais que soíFrer ; se na peregri»

nação da Visita, ou no Paço archiepiscopal

;

sempre Braga de ferro em braza. Já disse a

Y. m. o obsequio, que recebi dos Cónegos de

I
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Guimarães na entrada da Villa : parece que
depois se arrependerão, apparecendo hum, ou
outro de quando em quando no acto do Chri-

sma, e acompanhando-me na sabida três por

algum espaço. Nào quiz desta vez fazer visita

formal, por estar já cançado, reservando a pa-

. Tá o anno futuro: mas sempre chrismei, pré-\

guei, e íiz por conhecer a conducta dos Eccle-

siasticos, que náo sáo dos peiores do Arcebi-

spado, e tem alguns excel lentes. Também pro-

curei examinar os Conventos das Freiras: náo

me desagradarão ; supposto nâo seguem vida

commum perfeita, são graves, e sisudas: as

Dominicanas creio eu que sem muita difficul-
'

dade a abraçariáo, por comerem já de caldei-

rão ; mas era preciso algum avanço nas ren-

das, e sobretudo que o Senhor lhes movesse

as vontades; pois he sempre o maior obstacu-,

lo, que acho para estas cousas."

A Carta, que recebi de S. Ex.', immedia-

tamente depois da que acabo de extractar, cor

meça por estas palavras : ^'Escrevi ay. m. ul-

timamente do Sanctuario da Senhora do Porto

quasi de partida para Braga, aonde cheguei

no dia 3 de Novembro. Os primeiros dias não

os passei bem por causa de nimio trabalho, e

alguma moléstia, que não deixou de me dar

susto, por me atacar o coração, com vigilia,

e outros indicios assaz melancólicos: mas já

sinto alivio, ainda que não de todo. Vamos lui-

,„.i,,„ tando com as ondas até que venha alguma,

lj|#!íl|j|!

'

que nos leve ao fundo." Com eííeito, pelo que

o tempo foi mostrando, estava já formada ^

enfermidade, de que veio a fallecer.

mi.:ã
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CAPITULO XVIIL

De algumas cousas, que oecorrérão no m^sme
iempo da Visita , ou pouco depois ; cuidados
écerca de provimento de Benefícios ; e da
posse pacijic-a dos providos. Reforma de Con-
ventos.

Ao mesmo tempo que o infatigável Prelado
andava envolto nestes trabalhos pastoraes nào
lhe faltavão outros cuidados, que o atanaza-
vao : hum dos mais penosos era a fnria dag
Impetras, e Renuncias de Beneíicios. Na Car-
ta, que me escreveo a 30 de Agosto, me diz :

"Agora se falia muito em Braga sobre Impc^
trás ; e se dâo por certas as de duas Igrejas
vagas nos mezes da Rainha, e já providas em
Concurso : tudo pode ser. Tomara atinar com
a vontade de Deos neste, e nos mais negócios
pertencentes á minha administração ; e venha
o que vier: porque estou certo que~Dominus
proiegit gradientes in simplicitate ; e que quan-
do o amor da verdade, e da Jnstiça x;hega a
attrahiT adversidades, então a gloria de Jium
Bispo consiste no testemunho, que lhe dá a
sua consciência, de que só tem procurado
conduzir-se em simplicidade de coração, e na
sinceridade de Deos- e de nenhuma maneira

TQM. II. V
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conforme as Itizes da sabedoria humana, e car-

nal." Em ontra Carta me diz: "Seja o que

for ôo fiihil transeat : faça-se-lbe a diligencia:

o mais por conta de Deos. A cada instante

espero vêr por alii alguma enchurrada de . . .

.

porque sei que se tem tirado varias Attesta-

ções illegitimas; e o Banqueiro o tem protesta-

do ao meu Procurador ; mas venhão embora,

que disso nào tenho de dar cmiía."

Mas a este respeito teve huma consola-

ção, que elle confidencialmente mç communi-^

cou em Carta de 1 de Novembro: "Neste mes-

mo correio se me dizem estas palavras r -- De-

seja o Principe Nosso Senhor, como Succes-

sor da Monarquia de Portugal, que V. Ex.\

8 todos os mais Prelados Ecciesiasticos viváo

certos, e na conformidade, de que Sua Alteza

Real nada quer, que seja contrario aos verda-

deiros sentimentos da Santa Igreja; e por con-

seguinte nada pertende embaraçar do que V.

Ex/fondéra a respeito das Renun<iias
:^
por-

que he da sua Real intenção conceder somen-

te a Impetra daquelles Benefícios, de que os»

Supplicantes juntarem legitima A ttestaçáo au-

thentica dos seus respectivos Prelados : e se

algum buscar outro caminho, nào permittirá o

seu Real Beneplaeito para a execução— Ate

aqui o recado» £ não lhe parece, que tenho

motivo para me consolar? Assitn permitta a

Divina Misericórdia, que se não mude bumar

resolução tão sabia, generosa, e digna de hum
Principe Catholico."

A 22 do mesmo mez me escrevia o se-

guinte: "Até ao presente só ameaços de que

lenho de ver muitas Renuncias, e Jmpetras^
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alcançadas is<sui Atíestaçáo minha, e que já

vem correndo pelo caminho ; mas ])or hora

ainda nào chegáráo; e depois do que lhe man-

dei dizer ultimamente, tenho alguma confian-

ça de que nâo chegem, pelo menois em churri-

lho." Pouco tempo depois, sendo empenhado

por huma Personagem Eccíesiastica para dar

Attestaçào para se impetrar Breve para Re-

nuncia de certo Beneficio, me diz S. Ex/:

^'Ora desculpe-me com N. : deixemos passar

mais algum tempo; que está isto agora de Re-

nuncias muito critico; e he preciso ver no que

pára: tinha o abuso subido ao maior excesso:

deve-se combater também com algum excesso,

para depois subsistir aquelk uso moderado,

que prescrevem as Regras Ecclesiasticas. Isto

digo eu no caso, em que náo venha lá por ci-

ína alguma alluviáo, como sempre estou te-

mendo: mas em quanto itóo vem, quizera da

minha parte contribuir quanto me he possível

á Observância daquella santa Disciplina, que

bem sabe V. m, como lhe foráo sempre odio^

eas todas as Renuncias em favor de Terceiro^

«lenos no caso de evidente utilidade da Igreja."

Em contraposição a estes meios illegiti-

4nos de provimentos de Benefícios, que tanto

o affligiào, teve o gosto de poder prover por

modo bem Canónico huma Igreja de Padroa-

do Secular: era do Marquez de Ponte de Li-

ma, o qual lhe mandou pedir que quizesse S.

Ex." apontar-lhe alg^um Ecelesiastico digno,

^m quem elle apresentasse : apontando- lhe

;bum, que residia em distancia de Braga, e

que nada sabia do que a este respeito se trata-

da, promptameate passou o Marquez a Apre-

y2 ^
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seníaçáo : e quando o Prelado a recebeo, es-

crevendo-me me dizia : "A Carta d'Af>resen-
taçào já a remetti : vai dar inopinadatHente
com o novo provido : e estas sào as vocações,
qvie se podem chamar limpas de perigo. Oh ! se

todas assim fossem ! Em Braua fazem espeeie
pela raridade: mas com ajuda de Dtos hào de
ser mais frequentes no ten^po da minha admi-
nistração. Fóde sej^urar ao Senhor Marquez,
que a sua Igreja fica bem servida: he Sacer-
dote estimável na opinião de todos os bons."

Se por hnn)a parte lhe daváo tantos cui-
dados os legitinios provimentos dos Benefieios,

por outra lhe era necessário applicallos a que
se não perturbasse com denuncias a posse pa-
cifica, e diuturna dos providos. Já no Capita-
lo 8.0 deste Livro vimos como logo no principio

do seu Episcopado olhou a hum tempo para
estes dous objectos: e o que elle prognosti-
cou que resultaria da Sentença dada no Juizo
da Coroa na causa d'Abaças, depressa se ve-

rificou ; isto he, huma tropa de Denunciantes
de Igrejas como usurpadas ao Real Padroado,
e em consequência hum numero de den}andas»
Antes do fim deste mesmo anno se vio o Pre-
lado na necessidade de repetir cOm efficacia as

suas Representações a este respeito. Deo novo
auxilio a estas hum Régio Decreto de 10 de
Julho, pelo qual Sua Magestade fora servida
ordenar, que se puzesse perpetuo silencio nas
Denuncias dadas de bens possuídos por parti-

cnlares em districtos da Ordem de 8. Tiago,
pertendendo serem prazos pertencentes a esta;

e que se náo tomassem outras Denuncias de
novo. Mostra o Arcebispo em huma sua Re»
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presentaçáo, qne a futilidade dos fundament

tos, que o mesmo Decreto reconhece nas De-

nuncias dos bens pertendidos da Ordem, se

verifica ainda mais nas das Igrejas do Arce-

bispado ; e que os damnos, que destas resul-

tào, ainda sáo jnaiores. l.V O fazerem figurar

110 Foro por violentos usurpadores dos Direi-

tos do seu Rei tantos veneráveis Prelados da

mais antiga Igreja das Hespanhas. 2/ Ser

obrigado o Prelado a dispender o património

dos Pobres de Jesus Christo em litigios sus-

citados pela ambição, e simonia ; e a distra-

hir-se das in)portantissimas applicaçòes do seu

Ministério Pastoral para combates forenses;

assim como os Pastores da segunda Ordem, a

quem se disputa a legitima posse das suas Igre-

jas. Além disto nota a manifesta simonia, que

tendo já sido contemplada por Sua Magestade

em o Alvará, pelo qual occorreo ao escândalo,

que resultava de serem os mesmos Clérigos

Denunciantes os que obtinhào as Igrejas, se

faz agora mais notável, andando hum rancho

de Clérigos denunciantes contratados simonia-

camente com outros, para serem apresentados

estes debaixo da condição de ministrarem

áquelles o vencimento das causas. E conclue

o Arcebispo, que faltaria assim á sua con-

sciência, senão representasse tào detestável, e

perniciosa desordem; como ao respeito devido

a Sua Magestade, se nào esperasse da sua in-

defectivel Justiça hum prompto remédio.^'

No discurso da Visita relatada no Capi-

tulo antecedente vimos como hum dos obje-

ctos, a que o Prelado applicava parte dos seus

cuidados, era o melhoramento dos Conventos
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úe Religiosas. Tombem neste ponto cotneçá-

rão a suscitar-se desordens, que lhe descon-

certavâo todas as suas medidas. Antes do fim

deste mesmo anno, certo Mosteiro, por occa-

siâo de hum Requerimento, que fez a S. Ma-
gestade, involveo a supplica de poder acceitar

16 noviças para completar o tiútóéro de 40 Re-
ligiosas, que dizia ser o da creaçáo do Mostei-

ro, e se achar ao presente reduzido a 24: e ob-

teve a licehça. Enviando-me então S. Ex.^ hu-

ma Copia da Regia insinuação, qtie não era

Aviso em forma, me diz : "Remetto esse pa-

pel : quero que o mostre a N, e lhe dirá, que

íiejá o terceiro desta natureza. Tomara, que

tiie insinuasse o seu parecer: se pOr estas or-

dens posso sem escrúpulo admittir as Perten-

dentes erti Mosteiros, onde não ha reliquias dô

vida commum, nem observância regular, como
determinão todos os Institutbs, alguns Conci-

lios Geraés, muitos Partienlares, e Papas, fe os

TheologOs, e Canonistas de melhor nota. Va-
iha-me Deos ! O Convento de N. (o que obti-

vera a ultima licença) he hum daquelles, em
que a Disciplina Monástica se acha mais des-

baratada ; e segundo observei pessoalmente,

%om impossibilidade de se restituir por cansa

xia sua niniia pobreza, e grande repugnância,

qne tem quasi todas as Freiras á vida com-
niíira : povoallohe eternizar a desordem. Não
fora mais acertado deixai lo ir esvahindò, para

se fazer depois nova creação ? He o conselho

judieiosissimo, que deo huma Congregação de

Cardeáes ao Papa (nao me lembra o nome); e

lie também o parecer de gTandes Theologos, e

C^atíonístas; porque em fim mostra a expei'ieu-=
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cia, qwe he muito difficil, por iiáo dizer íi^*

possível, arrancar corcovas die costumes enve-

lhecidos." &c. Em consequência de algunis^

resposta, que reeebeo a este respeito, me di^

em outra Carta : "Fico advertido do que í^ei

de fazer respectivamente a Freiras : evi lhe ex-

plicarei ainda o meu projecto, e as razoes qu^

tenho, para insistir neíle. Em huma palavra,

meu Amigo, senáo he privativo dos Bispos

conhecer do espiritual dos Mosteiros da sm^

jurisdicçào, e decidir conforme as Leis Eccle-

siasticas se estão nos termos de acceitarem no-

vas Postulantes, acéum est ãe Dignitate Epi-

scopali. Nem tanto medo: as palavras de Qsio

na Carta ao Imperador Constantino sào muito,

notáveis para se perderem da lembrança. Gra^

ças a Deosí temos Príncipes, que não querem

outra cousa." Em outra Carta leio o seguinte:

**-Regalou-me o despacho posto pela Meza do
Melhoramento na Petição das Freiras de N.

:

Dáo he má ponta aqueíla : senáo tem já rendas

para sustentar o número actual, para que en-

grossallo ? Mas o peior náo he isto : he vêr a

Tepugnancia horrivel, que tem estas, e algu-

mas ogtras Freiras do Arcebispado á \iá?^

çommum: bravejáo, e sahem fora de si, quan-

do se lhes diz, qne náo devem ter sua Cozi-

nha, sua Moça, sua roupa, seus armados &c,

de sorte, que* náo querem conservar senáo q

iiome de Religiosas. Ora e que os Superiores

vejáo isto com indifferença! e já que o náo po-

dem remediar de outra maneira, que lhes náo

tolháo a liberdade de admittir novas Postulan-

tes, pelo menos em quanto náo tomáo outro

acordo! Eis- aqui o que me obrigou a traba-

t
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Ihar, ainda que tumiiltuariamente o papel in-

cluso, apontando os fundamentos principaes

da minha duvida (1), e procurando que appa-

recesse aos olhos de Sua Alteza (o que ainda

náo sei se aconteceo) porque em fim não gosto

de teimar sem razáo." E depois de escrever

o estado de relaxação de certo Convento, de
que se lhe pedia informação, diz: "Admittir
Noviças em semelhantes Conventos he o mes-
mo que levallas ao degoladouro." &c. E este

pensamento vejo eu mais desenvolvido em hu-

nia Carta escrita para hum Convento de outra

Diocese, que havia abraçado a vida coramum:
*'Estou consoladissimo (diz elle) pela esperan-

ça, que dão essas novas plantasinhas. Eis-ahi

o motivo, porque sempre insisti na exacta ob-

servância, especialmente peio que respeita á

Tida commum. Entrão essas Meninas no Con-

vento, aehão huma Communidade exemplar,

e que todas, ou quasi todas querem a Deos, e

o procurão com ardor; naturalmente se afíei-

çoão ao systema dominante, e tarde ou cedo o

adoptão. Pelo contrario deixai, que entrem para

Mosteiros relaxados raparigas, ainda que sejão

da mais bela Índole, e vereis que poucas resis-

tem á torrente da corrupção; porque em fim

sempre o exemplo fez impressão mais profun-

da, e durável do que todo oapparato de discur-

sos, especialmente em corações tenros. . . . He

(i) Neste papel, que tem por título— Representação

sobre os Conventos de Freiras do Arcebispado— : e co-

eoineça : "O Arcebispo de Braga, ainda que não deisça

(Je estar persuadido que a intenção de V. Magestade &c

:

se admirão, sendo feito tumultuariamente, os mais vastos

conbecimentos próprios do assumpto.
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verdade que o Arcebispado de Braga tem Ca-

sas Regulares observantissinias; mas quizera

que alguma principiara a abraçar a vida com-
mum no tempo do meu governo para attrahir as

mais com o exemplo : falta-mo o melhor, que
sào Directores de pezo, havendo tantos em níi^

mero... Que ha de ser? mettem-lhes na cabeça,

que váo bem seguiudo o que acháráo estabele-

cido; e que o mais he singularidade odiosa, e

impraticável : e assim nào admira ver huma
tal repugnância."

Como em consequência da Representa-

ção, que fizera a Sua Alteza Real, em quanto

iiáo tinha a resulta delia, demorou a permissão

da acceitaçào de Noviças em hum dos Con-
ventos, para que &e lhe apresentara a Regia
Licença; recebeo neste intervallo huma Carta

do Camarista, que naquella oecasiáo se acha-

va de semana, em que lhe diz: "Constando ao

Príncipe Nosso Senhor que V. Ex.^ duvidou
admittir no Convento de N. certo número de
Noviças, para que Sua Alteza Real havia con-

cedido Licença, participada pelo seu Confes-

sor : ordenou-me o mesmo Senhor, que parti-

cularmente advertisse aV. Ex.''ser do seu Real
Agrado, que aquella Permissão íeniia o seu

devido eífeito, por ser expedida competente-
mente, e por pessoa táo própria em semellian-

tes objectos &c/' Responde o Arcebispo: "Se
eu nào tenho condescendido com a p^rtençào

da Madre Abadessa de N, e de algumas mai^,

cujos Mosteiros se acháo nas niesraas circura-

gtancias, nào he certamente i)orque julgue que
pisso contrario ainda de longe as res!)eií.aveis

Peterminações de Sua Alteza Reaj. E quero
TOM. u, X

I
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son eu para ter luim arrojo táo insolente, e

atrevido ? Antes, se hei de dizer o que sinto,

nenhuma qualidade attrahio jamais com tanta

vehemencia os desejos do meu coração, do que

esta de Vassallo humilde aos seus Soberanos:

e disto creio que não deixarão de dar testemu-

nho todos aquelles, que no espaço de dez an-

nos, que conto de Bispo tem ouvido, ou lida

as minhas Instrocções pastoraes. Cuidava pois^

Ex.moSr, e ainda agora me não posso desper-

suadir, que os Régios Avisos rehitivos ás Pro-

fissões iMonasticas, assim como os que permit-

tem a recepção das Sagradas Ordens, só erão

dirigidos a tirar o obstáculo politico, quero di-

zer, a prohibição, que estava posta ; deixando

entre tanto livre aos Prelados o exame de tudo

o que pertence ao espiritual; para que como
Juizes privativos deste foro pudessem decidir,

se o que se pede, he, ou não, conforme aos

Decretos Ecclesiasticos, de que os Soberanos

sempre se glorião ser lllustres Protectores.

*'Ora nesta persuasão que quer V. Ex.'' que

eu faça, depois de ter observado ocularmente

no referido Mosteiro huma tão grande inobser-

vância, não digo só de preceitos accessorios»

porém ainda dos mais indispensáveis á vida

religiosa, e onde sei, pelo testemunho dos

Theoíogos, e Canonistas mais authorizados, e

pela mesma triste experiência, que sem hum
auxilio extraordinário, e quasi milagroso nãa

podem as que entrão de novo deixar de ser

arrastadas da torrente ?"

Continua elle ponderando que a falta de

património bastava para dever impedir que a

Casa se carregasse de mais gente, e accrescen-
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ta: "Melhor seria que em conformidade das

Regras Apostólicas calculassem os haveres do

Convento, e por esta máxima jndiciosissima

se regulassem na acceitaçao das Fosluianíí^s

;

máxima, que com tanta alegria do meu espi-

rito vi ha pouco adoptada pelo Throno, dando

por escuso certo Requerimento da mesma na-

tureza só pela falia de rendas suBicientes.

Estes, e outros motivos, que snspendem a mi-

nha deliberação sobre o presente objecto, já

eu tive a honra de procurar que fossem expo-

stos á consideração do Príncipe Nosso Senhor;

e confio da sua Real Benignidade, e zelo san-

to náo deixará de attender a elles, Ordenando

que se conserve a ítotiga prohibiçáo de se ac-

>ceitarem Noviças na-quelia, e em outras Cascas

semelhanteíJ, em quanto as Religiosas não dei»

jíão ver disposições mais favoráveis á obser-

ivancia da vida Monástica, e nào adoptão ou-

tro systema menos equivoco para a salvação."

&c. Pelo teuipo adiante iremos vendo os tra-

balhos, que o Prelado teve sobie este assum»

l^to.

/X ^

I
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CAPITULO XIX,

Determinações á cerca dos minisferios sacerdo"

taes, e comportamento dos Ministros. Moti-

vos de inortijicação para o Prelado : seu sof-

frimenta, humildadcj e espirito de pobreza^

Já reflectimos em outro lugar o grande par-

íidOj que o vigilante Prelado tirava das Visi-

tações , não só pelo que no decurso delias

trabalhava com tão grande frncto espiritual

;

Hias pelas observações, que fazia, e conheci-

mentos que adquiria, que lhe davão matéria

para diversas providencias, e determinações

EcclesiastÍGa& de summa utilidade.

Hiima destas he a que publicou á cerca

da celebração do Santo Sacrifício da Missa, e

começa por estas palavras : "Com dor profun-

da, e intolerável do nosso coração temos ob-

servado, náo só por meio de avisos particula-

1'es de pessoas zelosas da gloria de Deos, mas
ainda mesmo ocularmente no progresso da-

Visitação do anno pretérito, quáo enorme, e

odiosa he a indifferença, com que muitos Sa-

cerdotes olhào para o incruento Sacrifício da
Missa; e que náo obstante ser a acção mais

augusta, e venerável da Religião Catholiea,,

que requer, além das outras sublimes disposi-



165

çóes, bnm perfeito desempenho de tudo o qoe

prescrevem os Ritos Ecclesiasticos." &c. No-

tando depois aacceleraçáo, e irreverência, com
que alguns celebraváo, ordena debaixo de pe-

na formal de Santa obediência a todos os Pa-

rochos, Capellaes, e Sacristães das Igrejas, e

Capellas do Arcebispado lhe dem logo conta

de todo o Sacerdote, que celebrar Missa den-

tro de hum quarto de hora; e que os Visita-

dores inquirào disto mesmo no acto das Visi-

tações, para que os transgressores hajão de ser

punidos competentemente.

Andando mesmo no decurso desta segun-

da Visita, publicou outra Pastoral, que come-
ça : Sabendo Nós quanto he recommendado
pelos Sagrados Cânones, que os Ecclesiasti-

cos usem de Vestidos convenientes á sua or-

dem, isto ne, vestidos, que pela decência da
côr, e da forma manifestem logo á primeira

vista a gravidade, e pureza de costumes, que
devem ornar huma Gente santa, e singular-

mente escolhida para fazer a mais amável par-

tilha do Senhor." &c. Lamentando então a

prevaricação,, e abuso, que havia a este respei-

to, manda, que não usem de vestidos de co-

res, que não sejão preta ^ ou escura : decla-

rando (diz elle) que somente reconhecenios

por ornato genuíno de hum Ministro da Reli-

gião o habito talar approvado pelos Sagrados

Cânones ; e que se a calamidade dos tempos

nos obriga a tolerar o uso dos vestidos curtos,

nunca os que o adoptão se poderão lisongear

de ter direito á nossa intima estimação, ou a
qualquer cousa, para que ella possa influir.

Bem advertido, que não he da nossa intenção

Ã.

t
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estender esta tolerância ás funções Ecclesiasti^

cas, das quaes querendo desterrar todas as re-

líquias de profaiiidade : Havemos por bem ad-

moestar a todos os Ecciesiasticos do nosso

Arcebispado, ou que para elle declinarem,

usem sempre de cabeção, e habito talar de cor

preta, fechado por diante no exercicio das fun-

dões sagradas dentro, ou fora da Igreja
;
pena

de serem culpados, e pronunciados a livramen-

to ordinário, na forma das ultimas Determina-

ções do nosso dignissimo Antecessor de glorio-

sa memoria. E ordenamos a todos os Reveren-

dos Parochos pena de suspensão de Officio e

Benehcio ipso facto, náo admittáo Ecclesiasti-

co algum a ministrar nas funções da sua respe-

ctiva Ordem sem o predicto habito." &c.

Contra outro detestável abuso he o De-

creto ,
que começa j)elas palavras seguintes,

que dão a conhecer o seu objecto : "Conside-

rando Nos a grande relaxação, a que por hunia

liberdade mal entendida tem chegado alguns

Ecclesiasticos do nosso Arcebispado, assim

Seculares como Regulares, os quaes sem at-

tenderem á sublime perfeição, que exige o esta-

do do Sacerdócio, e que o Senhor zela o seu

comportamento até reputar por blasfémia hu-

ma palavra ociosa, que saia da sua boca ; apa-

gados do coração todos os vesiigios do Santo

temor de Deos ; surdos aos brados dos orácu-

los da Religião, e da própria consciência, se

deixão entranhar em recreios profanos, que

nem o Ceo, nem a terra ()odem ver sem espan-

to ; e apparecendo talvez de manhã no Púlpi-

to, ou no Tribunal da Penitencia, e de tarde

iios bades, e nas comedias; agora no Altar 1'%

u ^
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vestidos dos ornamentos sagrados, logo depois

pelas roas publicas transformados em farçan-

tes/' &c. Allega depois as invectivas de al-

guns Santos Padres contra semelhantes preva-

ricações, e procede á prohibiçáo.

No meio destas desordens publicas, que
de contínuo desafiavào o seu zelo, não lhe fal-

taváo mortificações pessoaes, que daváo exer-

cício ás suas virtudes exemplares. E não fal-

lando em procedimentos de parte do seu Ca-
bido, que náo tendo ainda neste tempo chega-

do a rompimento, ficaváo sepultados no seu

silencio, começarão a suscitar-se-lhe recursos

á Meza da Coroa do Porto, dos quaes vemos
o de hum Escrivão do Couto de Ribatua, a
que deo cabal resposta em 22 de Novembro
de 1792; e que não teve provimento. Mas
além da mortificação indispensável, que tra-

zião comsigo, e do tempo, que lhe roubaváo
das suas applicações pastoraes, perda para eí-

le a mais sensivel, accresceo a de pertender
aquella Meza, que elle respondesse aos aggra-

vos por seu próprio punho. Como isto lhe rou-

bava mais huma porção do seu precioso tem-
po, se resolveo a fazer petição pelo Desembar-
go do Paço; e remettendo-ma me diz: "Espe-
ro conseguir a Licença pedida: não parece
cousa difficultosa, por se ter concedido a hum
Procurador da Mitra de Braga, que escrevia
mal, e a outros muitos. Aqui verá o melindre
dos Ministros da Relação do Porto : sempre
escrevi por amanuense para o Tribunal Ultra-
marino, Meza da Consciência, Meza Censória,
á mesma Rainha directamente pelos Ministros
de Estado ; nunca se me reparou em tal : s6

I
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agora estes Senhores querem, que por fina

força responda aos aggravos por meu próprio
punho." Com efíeiío resultou da sua Repre-
sentação hum Aviso da Secretaria d' Estado
dos Negócios do Reino dirigido ao Presidente
do Desembargo do Paço em 27 de Fevereiro
de 1793: do teor seguinte : "Sua Magestade
deferindo á Representação junta do Arcebispo
Primaz: He servida que se declare imprópria,
e nada importante a especulação de responde-
rem nos Recursos os Arcebispos, e Bispos por
amanuenses. O que V. Ex/ fará presente na
Meza do Dezembargo do Paço, para que as-

sim se execute."

O motivo desta diligencia do Prelado foi,

como disse, o desperdício de tempo, que
aquella pertençào lhe occasionava, e não alti-

vez; pois são continuados os argumentos, que
encontramos da humildade, que nelle morava
de assento, e que nas suas expressões e coni-

municaçòes familiares transpiravão. Não que-
remos privar a posteridade da leitura de algu-
mas de bem edificação que he hum dos fru-

ctos, que devem produzir estas Memorias. Em
huma Carta, que escreveo por occasião de ter

recebido outra da Academia Real das Scien-

cias de Lisboa, me diz : "Jesus ! que honra
me faz a Acadeniial Sabe o que me succedeo?
Acabo de ler a Carta: pego em Sacy, para ler

bum bocadinho de Escritura, conforme o meu
costume diário ; abro na Epistola l."* aos Co-
rinthios ; mesmo na explicação do vers. 9 do
Cap. 4.0 hquei corrido. O certo he, rueu Ami-
go, que quem ambiciona esta casta de recom-

pensa das suas acções, deve temer que se ihg
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diga no ultimo dia: Recepisti mercedem tuam.

Coiisolo-me «om o testemunho da consciên-

cia, que náo iíe isto o que pertendo ; e que
se estivesse só com o ineu Rebanho em huma
Ilha solitária, faria sempre o mesmo. Vale
muito nestas occasiÕes o servi inutiles siimus

do Evangelho/' Em outra Carta, dizendo-

rae que egtava ainda mal convalescido de hu-

ma forte conístipaçáo, accrescenía : "Pilhei-a

na sahida da Capella do Seminário depois de
ter feito huma lon.«a Pratica aos Ordinandos,

que estáo de exercidos. Náo lhe parece con-

stiparão feliz? Mas tão vilmente levo estes mi^

mos áo Senhor, ao mesmo passo que reconhe-

ço que o são, ^e que hiima Razáo Soberana
náo obra nada sem razáo, ainda que eu a náo

penetre. Fortes motivos tenh-o de íne sumir pe^

ia terra dentro."

Outra vez c;ommunicando-me o receio de
que náo tivesse o desejado êxito huma sua di-

lii^encia em matéria importante, a^icresceuta

:

*'8e eu soubera, que nestes lances Deos se

<:o.níentava com hum humilde soíFriraento da
minha parte, pouco abalo me daváo : níias . . ,

Tomara eu saber qual era o primeiro annel da
cadêa, porque (segundo espero) a Providen-
cia tem de me conduzir ao retiro da minha cél-

la; com quanla anciã lhe pegaria? Vamos
proseguindo até o achar." Escrevendo-me ao
tempo de ter acabado bens exercícios es piri-

tuaes, que tomara nos fins de bunia das suas
Visitações, me à\z: "Em fim conclui o meu
retiro; e sempre foi bom para dar hum balan-

ço ás contas da consciência, e reflectir com
joiais descanço sobre este negocio unicamente

yOM. II. Y
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necessário ao tiomem, que o reboliço da TÍJa

íaiito faz esquecer. Agora rogue V. m. a Deos
Nosso Senhor qne me conserve sempre vivas

as luzes, qu^ daili trouxe, para eu ser melhor
do que tenho sido até o presente, começando
a cumprir com toda a exacçào os deveres de
Bispo/' Em Carta escrita para o Convento de
Viana do Alemtéjo vejo, depois de se queixar

de bastante moléstia, o seguinte :
" Quer-me

parecer que se vai concluindo o prazo. O que
o Senhor for servido. Sabeis vós o que mais

me assusta? he a conta, que tenho de dar de
tantas almas confiadas ao meu zelo. Quando
aqui chego quasi que desfaleço ; e só tomo aK
gum alento deitando-me ao mar sem fundo da
Divina Misericórdia . . , Confio nunca vos ha»

¥eis esquecer de mim na presença do Senhor^

rogando- lhe muito e muito nào a vida, que es-

sa talvez oáo serve seiíáo de juntar thesouros

de ira para o dia da rra, mas huma morte pre-

cedida de obras sautas, que he em que con-

siste ioda a nossa ventura.'* &e.
Mas o em que mai& mostrava a sua pro-

funda humildade, como o em que ella mais

essencialmente consiste , era em ter sempre
presente em meio das maravilhosas obras, que
de contínuo exercitava, que nada era seu. Em
huma Carta me dizia: "'Neste correio me escre-

ve o Bispo do Algarve, dando noticia do que
tem soífrido por causa das Renuncias. Forte

epidemia! Mas elle náo pôde fazer idéa do vi-

gor, que he necessário para resistir á vehemen-
cia deste fogo infernal em huma Diocese táo

Tasta, como a de Braga, juncada toda de ma-
téria combustivel. Louvado Deos ! he queua



faz tudo, tudo absolutamente : inspira os ar-

Ijitrios; move a nossa vontade para os abraçar,

e depois facilita a execução. Não sei quem

pôde ter vaidade de alguma cousa boa, que

faz, quando só lhe pertencem os defeitos, que

com ella se misturão/' Em Carta, que imme-

diatamente me escreveo depois desta, tocando

o mesmo ponto, diz: ^'Hum destes correios

disse eu ao Bispo do Algarve, que também lá

vai gemendo assaz debaixo da sua Cruz; ílis-^

se-lhe, e he verdade, que por boas contas o

Arcebispado de Braga são vinte Bispados de

Faro. O meu santo Predecessor 1). Fr. Bar-

tholomeu dos Martyres attesta, que não achou

na Assemblea de Trento, que outro Prelado

So Christiauismo o tivesse mais vasto. Veja

«obre que hombros quiz a Providencia descar»

regar esta enorme maquina: mas que talvez

que por isso mesmo assim o dispoz, para que

todo o mundo conheça, que lie Elle só o que

B sustenta, e regula.'"

Pa humildade b€ sempre inseparável o

espirito da santa pobreza. Bastantes provas

temos dado de quão eminente era nesí a virtude

o nosso Arcebispo: huma, que dá bem nos

olhos, he o rol, que elle me enviou da despeza

<ias rendas da Mitra no anuo, <^ue temos até

aqui decorrido, de 1792 (e que por inteiro se

pôde vêr no Appendix). Neile se vê, que sendo

a somma da despeza a quantia de 29:802S463

réis ; as parcellas, que pertencem ao gasto da

sua pessoa, são as seguintes—Roupa, e calça-

tlo para 8. Ex.' 46S810 réis—Despeza da Ca-

íi'ailiarice 84S4Õ5 réis.

..Y 2
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CAPITULO XX

5: ^'li

Procura que se dê ã luz a Vida e Obras
de S, Martinho de Dume,

x^ ADA escapava ao fecundo zelo do noss®
Prelado, do que pudesse contribuir ao apro-
veitamento espiritual dos seus Diocesanos. Lo-
go no principio do anno de 1793 entrou na em-
preza de dar á luz a Vida de seu Ulustre Pre-
decessor S. Martinho de Dume. Das Cartas,
que S. Ex/ me escreveo sobre este assumpto,
extractarei tudo o que faz conhecer as suas
idéas, e os seus fins nesta Obra, que se se não
acháo cabalmente desempenhadas na que se
publicou, he defeito de quem se encarregou
da composição : e as expressões, que signifi-

cáo as esperanças, que S. Ex/ concebia do
desempenho, nasciáo da innocente cegueira

5

que a amizade produz.
A primeira vez, que me fallou na matéria.,

foi em Carta de 24 de Janeiro ; "Ando, meu
Amigo, (me dizia) com forte sede de dar á luz
a Vida, e Obras do grande S. Martinho de
Dume. V. m. sabe que he o Astro mais bri-

lhante desta Igreja; e não só desta; mas, se-
gundo S. Gregório Turonense, que nâo cedeo
aos maiores do seu século : In taníum se litle-

ris imbuit (diz) ut nuili secundus suis tempo-
ribus haberetur. Ora he pena, que huma táa

grande luz não seja mais conhecida no Arce»



173

bispado deBra^a; muito principalmente quan-
do sei que de huma traducçáo do seu Codex
dos Cânones antigos, e outros Escritos, náo
deixaria de resultar grande utilidade entre

aquelles, que o reconhecem por seu Pai, e

Mestre. De boa vontade mettêra màos á obra,

a pezar da minha insufficiencia; porque tenho
muita paixão por este Santo; e já disto dei al-

guma demonstração, pondo a sua Effigie nas
minhas Armas ; e mandando-lhe reedificar o
seu Templo de Dume ; mas a minha vida nâo
me deixa lugar para nada. Também aqui em
Braga acharia muitos, que gostosamente ac-

ceitarião a incumbência, e já estive para a dar
a alguns, se não fosse o receio que tenho de
que ou a paixão pelas cousas de Braga, ou a
falta de exactidão, e pureza diminua o valor

da Obra. Lembro-me de V. m ; e creio que he
lembrança do Ceo

;
porque a não posso tirar

do sentido. Ora rogo-lhe, que tome á sua con-

ta este negocio ; e o pode ir fazendo de seu

vagar. Do Codex tem V. m. já tratado ; e com
os conhecimentos, que então adquirio, e ou-
tros, que fornece D. Thomaz da Encarnação
no Livro, que escreveo sobre este assumpto,
poderá fazer alguns esclarecimentos lindíssi-

mos, e muito próprios para avivar no espirito

do Clero as preciosas lembranças da antiga

Disciplina. Os outros Escrito^' são poucos,
supposto que bastantemente succosos, e cheios
de huma moralidade inestimável. Fica a meu
cuidado diligenciar por cá alguns Documen-
tos, que possão haver. Não se me ponha ago-
ra a renitir; he negocio de muita gloria para
Deosj e utilidade para as almas: basta. De

I
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que serve a vida, se náo lucramos com elia?

Sei que náo está ocioso, e que sempre traba-

lha utilmente: mas pode o fazer de hum modo

mais vantajoso para si, e para outros. Quem
lhe diz, que a liçáo deste Livro, especada com

as minhas ordens, e instruções, náo vai dar

huma feliz revolução aos costumes, particular-

mente do Clero Bracarense, ou pelo menos,

que os fará mais advertidos no exercicio do

Confessionário? Sendo certo, que de ordma.

rio sáo táo fáceis, e indulgentes nas absolvi-

ções só por desconhecerem a santa severidade

das antigas Regras da Igreja. Tenho huma

grande confiança de que passando a Obra pela

sua ináo ha de ter successo feliz, ainda que

náo fosse por outro principio senáo pela sim-

plicidade, e limpeza da expressão, e pela un-

ção, de que ha de sahir salpicada; que he o

que eu mais estimo nesta casta de Livros. Fi-

quemos nisto; mãos á obra sem perda de tem-

po/*
Recebendo a minha resposta; que eu me

encarregava com gosto da incumbência, me
escreve o seguinte: "Deos lhe pague, meu

Amigo, o gosto, que me deo com esta sua Car-

ta. Estou contentíssimo; porque sei ha de vêr

o Publico ao nosso Apostolo das Hespanhas

com as suas feições naturaes : e náo só isto;

mas ainda tirará todas as utilidades, que já

me prometto dos pios, e judiciosos esclareci-

mentos, com que V. m. náo deixará de ador-

nar esta ediçáo. Vou cuidando em fazer as

averiguações possíveis por descobrir espécies

relativas; e tenho já hum Documento menos

líiáo, que he huma Atlestaçáo de D. Fer-
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Bando Ramires, Bispo do Porto, passada a

instancia do Papa João XXII. no anno de

1308, donde consta que S. Martinho estivera

em Cedofeita antes de vir para Dume, e insti-

tuíra aquella Corporação, missionara &c ; i-e-

ferindo-se em tudo o Bispo aos monumen-

tos da sua Igreja. Ha aqui hum Congrega-

do muito devoto do Santo, foi Cónego em

Cedofeita, e tem junto algumas noticias; es-

colheremos as mais veridicas (1). De Tradi-

(1) Foi com effeito S. Ex.» enviando os Documentosy

de que aqui faz menção; e na Carta seguinte me diz:

•'Com a copia do Documento do Bispo D. Fernanda

<que me parece exacto para firmar a entrada de S. Mar-

tinho em Portugal, e as suas primeiras acíjões, a pezar

do sentimento contrario de Flores > talvez por não ter

noticia do mencionado Documento) remetto essa Histo-

ria da Vida do Santo, escrita pelo Padre do Oratório,

de que já lhe fallei. Invio-a somente para V. m, vêr se

lhe servem algumas espécies, que não podem ser mui-

tas, segundo a pouca critica do Author." Esta junta

cora a paixão de Cedofeita (verificando-se a este respeito

o receio, que S. Ex.* ao principio me dizia ter de se-

melhantes paixões) era o que unicamente recommendava

os ditos Documentos. Comecei eu a propor as minhas du-

vidas sobre o valor delles: e S. Ex." remettendo-rae outro,

me dizia: *'Parece-me óptimo para serenar as duvidas, que

V. m. propõe sobre o do Bispo D. Fernando." Accre-

scenta com tudo: "He verdade que não existe a pedra,

em que as letras estavão gravadas." E mais adiante:

««Pena he não existir o manuscrito próprio da Doação

do Rei Theodomiro; que este não deixa de ser muito

equivoco: V. m. lhe fará a justiça, que elle merece."

Tendo também encarregado ao Procurador Geral da Mi-
tra, homem muito erudito o colligir algumas memorias,

mas remetteo, e em Carta posterior á remessa me diz:

«Já V. m. veria o minhoqueiro do meu Procurador da

Mitra : algumas espécies, creio, lhe poderão servir, o mais-

despreza-se." E pela diligencia, qne eu punha nesta si-
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çòes pouco, ca nada resta, que mereça fé:

mas veremos; assim como também se appare-

ce alguma cousa pelo Cartório da Sé, e da

lecção, me diz por outra vez: "Sei que a nossa obra lhe

ha de dar grande trabalho, por isso mesmo que tem boas

luzes couforme o que está escrito: Scientia adauget la-

borem; e que escreve em tempo, em que a critica se acha

tão apurada." &c. Coramuniquei-lhe eu depois mais espe-

cificamente os meus reparos sobre os fundamentos do so-

nho de Cedofeita; e então me disse S. Ex* "Eu sem-

pre me receei muito da critica de N, e logo lho disse a

V. m. no principio. Mas a ser aquelle monumento, co-

mo se pintava, não havendo em contrario razões positi-

vas, Cedofeita lá parecia que tinha motivo para se lison-

gear. Com tudo V. m, deve seguir o que julgar mais

conforme á verdade, e não tem obrigação de dar satisfa-

ções a ninguém. Eu porém em nota á parte faria huma
de duas cousas; ou pôr o dizem simplesmente; que bem
sabe não affiança a verdade: ou (o que parece melhor)

depois de referir a pertenção de Cedofeita, dissolver os

seus fundamentos com todo o vigor possivel : ninguém

duvida que este arbítrio, ainda que odioso aos proselytos

de N, será o mais bem acceito das pessoas imparciaes."

Tomei com effeito este partido; mas but^cando o meio

termo de enviar a S. Ex.« a Dissertação, que fiz sobre

o ponto, e que o fez retractar do pezo, que lhe haviáo

feito os taes monumentos produzidos pelo apaixonado de

Cedofeita; pois me diz, quando a recebeo; "Muito go-

stei da Dissertaciuncula. Que critica tão exacta, e judi-

ciosa ! não ha mais, que desejar; nem creio, que se po-

dem levar a maior ponto de evidencia as provas contra

a pertenção de Cedofeita. Que dirá agora o encarniçado

N?" Respondeo este, fazendo huma larga Apologia da

sua opinião, Gra se a matéria obrigasse a dar-se ao pú-

blico, não era necessário para minha satisfação mais do

que imprimir a minha Dissertação, e a Resposta; porque

líie parece que podia estar seguro do juizo do mesmo
público: porém assentei que por evitar progresso de con-

testações, e desgostos, era o melhor não tocar na Obra

em semelhante ponto, que nenhuma falta faz, nem me&»

^o pessoa alguma cordata esperaria.

) íl:
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Mitra. Quanto á Vida do Santo, pense V. m.
e consulte os Amigos ... Eu me inclino muito
a que seja mais extensa, e matizada com as

noções da Historia Ecclesiastica Lusitana, pe-

lo menos mettidas em notas; e estas (parecen-
do-lhe) juntas no fim, á maneira de Tillemont,
por não distrahir os Leitores menos entendi-

dos.'* E por outra vez dizia : *'Náo lhe pare-

ce, que seria justo fazermos dous tomos ; em
hum delles a Vida do Santo, e as suas Obras,
á excepção do Codex dos Cânones, qoe pôde
bellamente encher outro tomo com os esclare-

cimentos sobre cada hum dos Cânones; e ain-

da hum Discurso preliminar mais extenso, em
que se mostrassem as vantagens da antiga Di-
sciplina pelo que respeita ás penitencias ; e
<juanto a Igreja deseja ainda hoje qoe os seus
Ministros a nao percão de vista ? . . . Sáo lem-
branças: e V. m. fará o que lhe parecer mais
acertado.'* Em outra Carta: ''Gosto muito do
que me diz quanto á nossa Obra: ainda bem,
<]ue cuida neMa com toda a anciã ; eu a tenho
inexplicável de ver o Apostolo de Portuga!
mais bem conhecido entre nós do que he pre-
sentemente. Talvez não seria menos desacerto
observar mmmaiim na Preíaçào aos Cânones,
de que já lhe fallei, o qne V. m. diz respeito

á presente Disciplina ; e eont«ntarmo-nos com
a iíiustraçào da anterior, e coeva a cada hum
dos Cânones, carregando a mão na pintura da
belleza delia; de sorte que lhe faça ter asnor.

Náo sei o que digo : V. m. lá tem muita gente
boa, com quem consulte. Parece-me bem, que
<se apontem as lições variantes, e tudo o mais^
-que pode contribuir ao esmero da edição/*

TOM, II. Z

I



Entre tanto continuava S. Ex.^ a satisfa-

zer a sua devoção ao Saiiío. Em Carta de 21

de Novembro me diz: "Agora conclui a Igre--

ja de S. Martinho de Dnme: está hnm brinco;

com qnatro Imagens magnificas em "vulto, da
nosso Dumiense; do Turonense, a quem foi

por aquelle dedicada; de S. Fructuoso; e de

S. Rosendo, ambos do mesmo Mosteiro. Nuo-

falta se nào o que V. m. sa))e." Tanto que ew
eomecei a trabalhar sobre o Código dos Câno-

nes, lhe remetti por ansosíra o Gommentario a

bum Canon, e em resposta me dizia S. Ex.^:

*'Em íim tive o gosto de ver a amostra do
Commentario ao nosso Código: bellissimo me-

thodo! e entáo q<ue erudição, e que critica! . ..

Duas cousas porém quero advertir: 1/ que na

Prefa<^ao do Código náo deve V. m. esquecer-

&e de espalhar algumas faíscas, que dtspertem

a saudade por aquelia amável Disciplina; e

mesmo dizello claramente a respeito de alguns

pontos, que a Igreja longe de os postergar,

deseja bem do intimo do coração a sua obser-

vância quanto he possível. 2.^ Que no resto da

Obra Dâo lhe deva menos cuidado o espirito

da uoçâo, e piedade, que o da erudição. Tudo
tem seu lugar: e aqui certamente he muito

própria hunta explicação mais vasta : mas de-^

vemos convir que o que dá hum valor inesti-

niavt-l a certa casta de producçòes litterarias

he a unçáo, ou hum náo sei que de interesse,

que o Author sabe inspirar aos seus Leitores

naquillo, que escreve. Admirável exemplo

disto temos no grande Bossuet: jamais abro

aljoum dos seus Livros, que náo sinta força no

espirito para úcar aiii ; custando-lhe muito a>
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separar-se do lugar, que o acaso lhe offerecc^:

náo sei se isto procede do dom singular, que

tem este Sábio de faz^r interessante quasi tu-

do o que escreve. Tanquam non dictum." Ke-

mattando sempre com a sua rara modéstia so-

bre tanta discrição, e intelligencia. O e-spirit©

que o animava, lhe fazia repetir em toda a oc-

casiáo a recoinmendaçào da unçào nestes es-

critos. Transcreverei ainda aqui as palavras

de outra Carta, náo me atrevendo a oraiítir

oada do que pode dar bera a conhecer a sua

amável candura : "Sim, Senhor, (me dizia)

be justo que a nossa Obra, oude deve ser,

Ufio careça daquella aspersão Celeste, que lhe

dá tO(Jo o meiecimento : assim o pedirei ao

Senhor. Mas V. m. vigie sobre si, que segun-

do observo nas outras producções lá parece

que se inclina mais para a outra banda da
erudição; e mesmo para huiu estilo, que nào

he o seu natural, corrente, e lindo. Lembre se

de certo aviso, que me deo em outro tempo

a respeito dos Sermões; por sinal que me sér-

vio de muito. Fallo á toa. Vejão que graça,

fazer advertências em matéria de estilo qrsera

«m tudo o que lê, e escreve, apenas tem agora

tempo para attender áscousas quanto menos a

palavras ! mas tudo se perdoa á amizade.**

Finalmente chegando-lhe o Manuscrito,

me dizia S. Ex." : "Ora Deos lhe pague, meu
bom Amigo, o gosto, que me deo, e tem de

dar a todos os que virem o abençoado fructo

do seu trabalho em obsequio do Santo Aposto-

lo Bracarense. Que bellas reflexões semeadas

por eíitre os dous Synodos ? que vasta erudi-

ção, e fina critica nas notas ! que tradiicção

z 2 '

^^j^^0
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dos Opúsculos táo fiel, e ao mesmo tempo íáo

clara, e íao própria da nossa lingoagem ! Se-

gundo penso, nao quiz V. m. tocar o ponto de
Cedofeita ; e fez bem, por náo estar suscitando

questões renhidas, que nào valem a pena. Co-
mo a sua letra he muito miúda, talvez será

preciso ajuntar três tomos : e entáo tinhamos
a Vida de S. Fructuoso Arcebispo de Braga,

para encher o vazio que ficasse." E repete em
outra Carta: ''Julgo mais acertado deferirmos

á impressão algum tempo, ainda mesmo para

darmos occasiáo ás limadelas, de que sempre
a revista destas Obras mostra que ha necessi-

dade. £ pode entáo impri^mir se toda a Obra
junta. Parece-me muito bem a idéa de se for-

mar 3.0 tomo com a Vida de S. Fructuoso : e

fica com isto desempenhado em parte o obse-

quio, que devo aos dous Santos Bispos, que
tomei para Brazáo das minhas Armas. Espero
pelo Prefacio ao Código," &c.
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CAPITULO XXL

Repartição dos prémios promettidos para
o anno de 1793.

liíSCREVENDO-ME S. Ex/ em 2 de Janeiro de
1793, me diz : "Hontem, que foi o 1/ dia do
anno, tive o gosto de vestir os meus Meninos,
como lhes tinha promettido por hum Edital
publico : quero-lhe contar a acção. Estavào já
promptos os vestidos para 113 Meninos, me-
tade machos, e metade fêmeas, nenhum, que
nâo andasse em escola, ou officio, ou ria la-

voura: ás duas horas concorrem todos a esta
Casa; vestem-se: sobem depois a huma Sala
espaçosa chamada de S. Giraldo, onde lhes
tinha mandado preparar a meza para o jantar:
sentào-se por sua ordem, meninas para huma
parte, e meninos para a outra : vou eu então
com toda a minha Familia, e varias pessoas
de fora, que quizerão honrar o acto (entre el-

las o Senhor Bispo de Miranda): administra-
se-lhes o comer; e depois de bem fartinhos
descem todos a outra grande Sala entoando os
Divinos Louvores : alli lhes mando fazer exa-
me de Doutrina Christá pelos meus Órfãos,
Cjue também concorrerão: repartem-se os pre-^

mios, 800 léis, 1200 réis, &c. conforme ®>
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adiantamento de cada hnm (que qnasi todos

os levarão as meninas). Daqui se encaminha

a longa procissão para a Capella do Paço,

onde continuão a entoar os Santos Louvores

de Deos ; e ouvida huma Pratica proporcio-

nada, que lhes mandei fazer por hum Sacer-

dote, foráo para suas Casas muito contentes;

e eu não menos o fiquei, vendo a gracinha,

com que aquellas crianças (erão até 12 annos)

me testemunhavão o seu reconhecimento pelos

livrar do frio. V. m. certamente se enterneceria

se ouvisse a grita, que fizerão especialmente

quando entrei na Sala do jantar, repetindo

vivas, e batendo €om as manicas. Oh ! meu
Amigo : eis- aqui hum gosto bem digno de pe-

nhorar toda a ternura do coração humano.

Agora ahi vai já outro Edital para o anno fu-

turo; e leva número maior. Cuido que se não

pôde dar esmola mais utilmente. Pois os meus
Velhos inválidos ! Não ha tempo : vamos ao

mais &c."
Em 26 do mesmo m€Z de Janeiro (como

consta de hum Atíestado do Procurador Ge-

ral da Mitra) no Recolhimento da Caridade

^e procedeo ao Exame e Opposição entre os

Pertendentes dos prémios, que S. Ex.^ fora

servido determinar ás pessoas, que se distin-

guissem nos exercícios de fiar, costurar, bor-

dar, tecer, &c. E forão premiadas das mulhe-

res 10, empregadas nos seguintes trabalhos

—

Tear de talagagem— tear ordinário— bordado

de cor— bordado de branco — costura— meia—
fiar em roca, e em roda — e em sergaria: hu-

mas a 50$ réis; outras a 25$ réis, somUiando

.QB prémios destas 10 (das quaes algumas ficá«



THO em lin^ia de approvaçáo para o preraio fu-

turo, na fornia do Edital de 2 de Janeiro de

1792) a qnatitia de 375$ réis. Dos homens fc
ráo premiados 14 dos que estavâo empregados

Hos exercícios segyiotes — Commereio— ofíicio

de livreiro—fabrica de seda—espingardeiro, ou

armeiro— tear de toalhas, e guardanapos—cu-
tileria— sombreireiro— enxambrador — e lavra-

dor. E sommárâo os prémios a quantia de

425$ réis.

Escrevendo-me S. Ex." depois desta acçào,

me diz: "Acabo de distribuir os prémios pro-

mettidos o anno passado. INáo podiào crer os

Braguezes, que eu tivesse pulso para isto : e

foi talvez por esse motivo^ que concorrerão

poucos. Estào desenganados ; e pelo que vejo

€omeça o meu designio a produzir eífeito; que
he com o mesmo meio diminuir a miséria pú-
blica, e combater a ociosidade. Deos Nosso
Senhor por sua misericórdia abençoe este, e

os mais desejos, que tem posto no meu cora-

ção, que me parece sào úteis a huma, e outra

Republica." Adiante fallaremos no estabeleci-

mento de 20 Escolas para ensino de Meninas.

Quanto ao progresso do Seminário dos Órfãos;

já vimos no Cap, XV. que além da applica-

çào de hum Beneficio, que havia conseguido

para principio de fundo daqueile Estabeleci-

mento, tinha outra pertençáo; a esta allude

em Carta do mez de Janeiro deste anno, na

qual recommendando-me que lembrasse este

negocio a Pessoa, que podia influir nó despa-

cho, me diz: '*Peça-lhe se digne empenhar o

seu vahniento para os meus Orfáos consegui-

mm o que pertendem . . . Creia que se S. Jb.^

11
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tocasse nisto levemente a S. A. R, logo o con-

cederia, attendida a grande utilidade, que da-

qui resulta náo menos ao Estado, que á Igre-

ja. Tomara que vissem o notável progresso,

que váo fazendo estes Meninos, tirados da ul-

tima escoria da brégeirice. Brevemente faço

passar alguns para officios ; e outros de me-
lhor Índole, e viveza para o Seminário Eccle-

siastico. Agora compro huma propriedade de

Casas por quatro mil e tantos cruzados só pa-

ra as deitar abaixo, e ampliar-lhes as que oc-

cupao actualmente. Náo recuso trabalho pelo

bem publico: mas he beuj que me ajude quein

pôde."

CAPITULO XXII.

J)e outros empregos <ío zelo do Prelado antes

de sahir para a Viaita deste anno. Inslruc"

çòes dadas aos Visitadores,

Em quanto náo chegava o tempo próprio para

sahir á Visitação pessoal; como a extensão da

Diocese exigia, que nomeasse Visitadores, que

abrangessem a outras partes, em quanto S. E.*

corria a que lhe era possível, cuidou em for-

mar Instrucções, que lhes servissem como de

Keííimento : e já em 21 de Fevereiro me dizia:

''Agora mando Visitadores para todo o Arce-
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bispado : hei de fazer ver a V. m. huma Có-
pia das Instrncçóes

,
que lhes dou.*' Remet-

teo-ma com effeito a 28 de Março , dizendo-

me: "Vai alnstrucçao, que dou aos Visita-

dores, que sahem sobre Páscoa; se quizer
mostre-a a N. para notar as faltas, a fim de eu
as emendar, quando fizer outra/' Que modés-
tia ! He o Papel huma das melhores cousas,
que se podem ver neste género. No Appendix
vai por integra: aqui daremos huma resumida
idéa delia.

Começa assim: "Sendo o alvo principal,

e talvez unino das Visitações pastoraes, con-
forme o espirito da Igreja

,
promover o culto

devido a Deos, a exacta administração dos
Sacramentos, o ensino da Doutrina Christa;

em huma palavra tudo o que pertence á refor-

ma dos costumes do Clero, e do Povo fiel ; e

isto procurado não tanto pelo estrépito odioso
do foro, como pelos saudáveis avisos de Cari-

dade, e zelo Christão; ainda mais instruindo,

e alliciando por meio de praticas fervorosas os

/jue andão errantes dos Caminhos da salvação,

do que violentando-os com exacções de jura-

mentos, ou multas pecuniárias; arbitrios des-

conhecidos nos bons séculos da Igreja, e ain-

da vedados expressamente por alguns Sobera-
nos Pontiíices, como ineficazes para conseguir
aquelle fim : Julgamos por isso ser da Nossa
obrigação fazer algumas advertências aos Re^
verendos Visitadores

,
que temos destinado

para o presente anno; as quaes, posto que em
parte Nos pareção supérfluas depois de con-
fiarmos tanto no zelo, e capacidade de cada
hum delles, sempre com tudo as julgamos ii>

TOM. II, Aa
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dispensáveis ao Nosso cuidado Pastoral; para

que fique bem entendido qual he o nosso in-

tuito na presente Visitação; e que nenhuma

outra cousa esperamos cora mais impaciência

do que ver o fructo vantajoso, que nos pro*

mette o desempenho das mesmas advertências."

Divide entáo a Instrucçáo nos títulos se-

guintes :
1." Parochos. 2.' Sacerdotes. 3.° Or-

dinandos, e Pertendentes. 4.° Povo. E por

fim reduz a 8 artigos algumas cousas, que nâ

Visita se devem Capitular. O titulo dos Paro-

chos começa por estas palavras: ''Pois que os

Reverendos Parochos estáo postos á frente do

Rebanho, que Deos lhes encarregou, para o

nutrir com o pasto salutifero da doutrina, e

do exemplo, e ensinar-lhes a Lei do Senhor, e

administrar- lhes já o leite, já o sustento forte,

segundo a disposição, e necessidade de cada

huma das oveíhas &c." Quer era consequência

que os Visitadores Ibes recommendem o estu-

do da doutrina, unido ao exercicio da oração,

para que aquelle nào degenere em hum conhe-

cimento estéril só próprio para nutrir a sober*

ba: que deixem estabelecida em todas as Igre-

jas esta pratica da oração todos os dias ,
que

os Parochos farão por si , ou por outros Ec-

cíesiasticos , e que muito se comprazerá de

que os Visitadores dera o exemplo de a faze-

rem no tempo que se demorarem em cada Pa-

rochia. Depois do estudo , e oração segue-se

a instrucçáo, que devem dar ás suas ovelhas,

eannunciar-lhes a Divina palavra, a que o Se-

nhor tem ligado a sua virtude poderosíssima,

já arguindo, já supplicando, já reprehendendo

;

cumprindo em tudo o officio deEiVangelistas: e
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particularmente cuidem na iiistrucçáo, e edu-
cação dos Meninos. ''Sem fallar agora (diz) na
santidade dos costumes tão necessária a hum
Pastor d'almas, procurem ainda inquirir os

Nossos Delegados, se os Parochos tem a pru-

dência necessária, e esta junta com o desinte-

resse, e com lumi verdadeiro espirito de Cari-

dade: se se fazem estimar, respeitar, e asiiar

dos seus S«ibditos ; se fogem de cooíestaçôes,

brigas, ou parcialidades, especialmente com
os Parochianos, evitando, quanto he possivel,

intrometter-se era negócios domésticos das fa-

inilias, excepto quando forem rogados: se

tem cuidado de promover a uniáo, e a paz en-

tre os Freguezes ; de prevenir por seus avisos

o« ódios, e as animosidades ; de esclarecer o
Povo sobre a verdadeira devoção, excitando-o

a renunciar a paixão dominante de romarias,

origem funesta de pecca^os, e a outras quaes-
quer devoções supersticiosas: se nos Domin-
gos, e Dias de guarda abandonão a s^ua Paro-
chia para irem officiar, ou pregar em outras

:

se admittem aos Sacramentos as pessoas, que
se não achão sufficiente^mente instruídas; e ao
Matrimonio especialmente, sem lhes constar

que os novos Esposos conhecem os deveres da
Religião, assim como do estado, que abra-

Ção : se são exactos em assistir aos enfermos,

e moribundos : se cuidão no aceio da Igreja, e

naais cousas pertencentes á sua obrigação." &c.
No titirlo dos Sacerdotes, manda inquirir

se estes conservão união , e respeito ao seu
Parocho,^ e se manlera em boa armonia com o
Povo." E porque (diz a ínstrucção) conforme
o juizo dos Padres Tridentinos, não só ob-

Aa 2
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Pastores, mas todos os Sacerdotes sào Mestres-

G Guias do Povo fiel, que com a luz do exem-

plo, e da doutrina o devem conduzir ao Ceo
;

iDem claro fica que as obrigações do homem
Ecclesiasíico se não devem restringir á reza

do Breviário, mas que sobre esta tem outra

mais própria, e inalienável, por ser de Insti-

tuição Divina, qual he a de se pôr hábil para

deisempenhar a qualidade de Mestre público

da Religião :
" Por tanto manda que os Visi-

tadores lhes intimem o estudo da Moral, apon-

lando-lhes os Livros, que devem escolher, e

ter, de que o Prelado a nenhum dispensa:

que para este mesmo fim intimem, epromováo

as Palestras de Moral, nmneando Presidentes,

e Substitutos hábeis, com a clausula de re-

quererem a confirmação do mesmo Prelado.

E adverte, que se oao devem adoptar para o

estuda das matérias, &enáo Authores Proba-

bilioristas, dos quaes aponta alguns; e que

terá muita satisfação, se lhe constar que os

Visitadores queirâo algumas vezes assistir ás

conferencias, para melhor notarem se tem que

emendar, ou melhorar.

Muita efíicazmente lhes reeommenda o

que pertence ao Sacramento da Penitencia;

o averiguarem quaes sáo os Confessores faltos^

dos precisos conhecimentos, ou de nota nos

costumes, ou nimiamente indulgentes nas ab-

solvições; em fim todos os que tiverem algu^

ma indisposição essensial para o Ministério.

Se dizem Missa com a devida perfeição, na

forma do Decreto, que a este respeito publica-

rá ; e se igualmente observào o determinado*

em outros Decretos sobre os vestidos, e o

• 1 11'
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comportamento do Clero (dos quaes já dêmos
conta no Cap. XIX. deste Liv.) E eonclue

este titulo pelas palavras seguintes: E roga-

mos muito aos mesmos Reverendos Visitado-

res, que além das correcções particulares, que
derem aos culpados, nào deixem nunca de fa-

zer als^uma falia ao Clero junto de cada Fre-

guezia, pela qual lhe excitem a lembrança da
sua vocação; e que em qualidade de Ministros

do Senhor nào foráo chamados para huma vi-

da ociosa , mas para o trabalho , e trabalho

continuo na Vinha do grande Pai de Familias,

cada hum conforme a graça que lhe foi dada
&c."

Também sâo para se transcreverem aqui
as formaes palavras, porque começa o titulo

dos Ordinandos , e Pertendenies : "Podemos
dizer com verdade, que de todos oS objectos

do offieio pastoral nenhum arrebata com mais
vehemencia o nosso zelo, e a nossa attençào

do que este: e que custando-nos certamente
afflicçáo qualquer engano, a que estamos ex-

postos no manejo de huma maquina táo vasta,

e complicada ; se acontece admittirmos ás sa-

gradas Ordens algum Sujeito indigno, he para
Nós dor implacável, que recusa toda a con-
solação: porque em fim sabemos quào funestas

sejão para a Igreja as consequências deste

desacerto &c." Proporcionada a esta impor-
tância he a exhortação, que faz aos Visitado-

res sobre o desvelo, que devem applicar a este

objecto. Pondera-lh^s depois, que supposto o
discernimento da Vocação de cada Pertenden-
te seja cousa assaz difficil, e sujeita a enganOj,

ha com tudo alguns sinaes, que dáo a prova^
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qu« se pôde desejar em tal materra ; inclina-

ção ás cousas de Deos desde os primeiros ân-

uos ; Índole dócil e humilde; izenção de vicios

grosseiros; fugida de más companhias; hum
ar de pejo, í^ue se divisa no semblante; mo-
déstia , e gravidade no traje ; applicaçao ao

estudo ; frequência de Sacramentos : que se

tome o conhecimento disto quanto he possível

Da rapidez da Visita: "Bem advertido (diz)

que se náo devem reservar todas as investiga-

ções para as Freguezias dos mesmos Perten-

dentes, onde sempre ha motivos para recear

a paixão pró, ou contra: mas levailas feitas

em grande parte das Freguezias vizinhas com
pessoas imparciaes, e bem intencionadas ; ain-

da mesmo aproveitando espécies, que cahireni

inadvertidamente nas conversações familiares...

Hum pensamento (continua) devem os Reve-
rendos Visitadores ter sempre presente : que
isto de Ordinandos náo he fazenda de número,

mas de pezo : que a Igreja náo tem necessida-

de de ruins Ministros, que a desíiguráo, e en-

vilecem, Sejáo embora poucos, como sempre

foi em toda a ordem de cousas o que he bom:
pelo menos pouparemos á Igreja Bracarense

os justíssimos motivos de se lastimar com o

Profeta: Miiltipticaslí gentem^ sed non inagni'

Jicasti IcBtitiam.''

Quanto a Patrimónios; diz, que supposto

nâo seja objecto propriamente da inspecção

dos Visitadores; nem a discuçáo, que elle exi-.

ge, seja conipativel com o breve tempo das

Visitas ; sempre lhes recoinmenda, que con-

stando-! hes, que algum Pertendente he muito

pobre, nem tem razões para esperar que ou-
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trem lho preste, apontem isso na Informação
;

como também se acharem suspeitas bem fun-

dadas de que o Património de algum dos já
Ordenados in Sacris he nimiamente módico,

e náo conforme ao espirito da Constituição.

No titulo áo Povo , diz, que segundo o

que no principio desta Instrucção declarara

sobre o particular fim das Visitas, devendo os

Visitadores procurar haver hum cabal conhe-
cimento do estado de cada Freguezia , usem
muito embora para isso do meio, que se acha
estabelecido , do depoimento de testemunhas
juradas, que náo intenta abrogar de todo; mas
sem perderem de vista o meio mais Canónico,

que tantas vezes tem intimado. Que por tanto

logo que chegarem a qualquer Freguezia con*
voquem o Povo ; expliquem-lhe com espirito

Ecclesiastico o fim que a Igreja se propõe nas

Visitas; que vão alli como médicos espirituaes,

para applicarera remédios convenientes ás doen-

ças da alma; e que para isso he preciso que
elles sem mal querença, mas só movidos de
caridade denunciem os enfermos

;
que sendo

iodos membros do mesmo corpo mystico, náo
devem os sáos negar o preciso soccorro aos in-

dispostos • e que se pelo contrario sabendo
que ha uâ Freguezia algum Ecclesiastico, ou
Secular escandaloso, o náo denunciarem, fica-

rão responsáveis para o Tribunal Divino não

só da perda daquella alma , mas de todas as

mais
,

que participarem do contagio : que
achando algum escândalo publico, será acer-

tado fazerem que appareça o culpado no meio

do ajuntamemo do Povo, e ahi publicamente

lhe darem a correcção indicada no Evangelho,

\U
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e por S. Paulo; pois que talvez o pejo, e a

confusão obrem no peccador melhores eíFeitos

do que iodo o apparato das coacções forenses

:

que podem finalmente contra os rebeldes va-

ler-se das ameaças dos ferros da Policia ; e

apontarão nas Informações os que julgarem in-

corrigíveis."

"Concluimos diz o Prelado) todas estas

reflexões com huraa, que as circumstancias do
tempo presente fazem indispensável. Bem sa-

bidos sao os estragos, que vai causando entre

as Nações vizinhas o espirito filosófico , este

espirito de seducçáo, e de erro, que surgindo

do poço do abismo parece se quer estabelecer

sobre as ruinas de huma e outra Republica
Christá e Politica: o Culto desprezado; os

Sacramentos desconhecidos ; o Ministério vi-

lipendiado ; as Leis da Igreja , os seus Do-
gmas mais augustos , toda a Revelação sem
força, sem authoridade. Mas he pouco arran-

car a Religião dos corações dos homens; mi-

não-se ainda os mais sólidos alicerces da So-

ciedade; e se tenta quebrar todos os laços,

que unem os homens entre si, e com aquelles,

que os governão.—O homem he livre, e náo
deve estar sujeito a outro homem— : eis-aqui

o grito insolente , que vai passando de Povo
em Povo, de Naçáo em Nação, e que por des-

graça tem já engrossado desmarcadamente o

partido da impiedade."
"Graças á vigilância de quem nos gover-

tia ! Ainda os corações Portuguezes não po-
dem ouvir sem horror esta blasfémia da Razão;
ainda a detestão sinceramente ; e disto mesmo
se glorião dar o testemunho menos equivoco no
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respeito que professâo ás determinações dos

Superiores de huma, e outra Jerarquia. Mas
para que náo deixe nunca de ser assim, he

muito justo, que os Reverendos Visitadores

intimem efficazmente- ao Povo estes principios

desentranhados da Natureza, e da Religião.—

Dous Poderes foráo estabelecidos para gover-

nar os homens ; a authoridade sagrada dos
Pontífices, e dos Reis (1).~0 Estabelecimento

destes dous Poderes he hum dos maiores be-

nefícios, que a Providencia fez aos homens,
por causa das grandes utilidades, que lhes

procura tanto para este mundo, como para o

outro (2).—Hum, e outro vem immediatamen-
te de Deosj de quem enfana todo o Poder (;3).

—Cada hum delles tem seu alvo particular, a
que se dirige : o Poder secnlar tende á felici-

4Íade dos homens no secfilo presente: o Poder
Ecclesiastico abrange á vida futnra ; dous ob-

j ctos preciosos á humanidade (4). — Daqui a

obrigação inalienável de obedecer ao Rei por
temor, e por consciência (5), — E náo só ao

Rei, mas ainda aos seus Mínisíros, e O.ffi-

ciaes, segundo a porção de authoridade, que
elle se digna conferirrlhes (6) —Quem lhe re-

siste, seja Presbytero, Apostolo, ou Evange-
lista, resiste ao mesmo í)eos (7). — l>aqui a

(1) Gelas, Epkt. 8. ad Anast.

(2) Justiniuti. in Constit. ad Epipb. Patriarch. Nov. 6,

<3) Rom, 13. V. 1.

(4) Gerson, de Potest. Eccles.

(5) Rom. 13. V. 18.

(6) 1. Petr. V. 13. 14.

(7) Ibid. V. 3. S. Chrisost. in Epist. ad Rqm. Ho-
mil. ^23. -

TOM. II. Bb
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prohibiçao severíssima de murmurar (O? ^ ^^^

de formar pensamentos sinistros contra os que
governáo.— Daqui a exacta ficielidade em pa-

gar os tributos, e os impostos (2), e em render
todovS os testemunhos de amor, e de respeito.

—Daqui . . . basta: deixemos ao discernimen-
to dos Reverendos Visitadores tudo o que a
Religião, e o Patriotismo sabem inspirar a

qcem pensa seriamente sobre as actuaes revo-

Juçòes da Europa : e passemos já a notar al-

gumas cousas, que se deveoi capitular na Vi-

sita,'*

Sao estas: 1."^ Confirma as Pastoraes, e

Capitulos de seus Antecessores os Senhores
D. José, e D. Gaspar com as suas modifica-

ções ; e ainda alguas mais antigos, qne esti-

Tessem em nso, ficando alias na sua observân-
cia as suas novas Determinações ainda na par-
te, em que se oppuzereni a algum dos ditos

Capitulos. 2/ Em observância da insinuação
mandada fazer por S. Magestade ordena, que
os Parochos, ou Rendeiros, a quem competir
a cobrança, não peção oíFertas ás pessoas ca-
iihecidamente pobres; e ás que forem abona-
das o facão com a moderação, que exige o
desinteresse da Igreja: e quanto ás outras pes-

soas, de que se duvida se as podem pagar,

não prohibe que lhes peção, e admoestem pa-

ternalmente para que lhas paguem ; ordena
porém que não procedào contra ellas por meio
algum coactivo, ou evitação dos Officios Di-
vinos, sem primeiro lhe darem contE^. 3/ Que

(1) Exod 23.

Í2) Ilom. 13. V. 7.
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os Parochos nao admittâo aos Sacramentos os

Consortes separados sem sentença do legitimo

Superior, excepto o caso extraordinário, em
que o podem fazer por própria autlioridade :

que os exhortem, e appliquem todos os meios

para a reconciliação ; e continuando na sepa-

ração, dem conta ao Vigário Geral da Comar-
ca. 4/ Que os Parochos, pena de suspensão

ipso facto, nao admittâo a confessar, pregar,

ou usar de suas Ordens aos Religiosos, que
no termo de três dias contados do da chegada

á sua respectiva Freguezia, lhe nao apresenta-

rem licença in scriptis do seu Prelado Regular
para poderem existir fora da Clausura : e

quando algum Religioso passe a ser escanda-

loso, ou dê provas de orgulhoso, e perturba-

dor, os Parochos, bem informados da verdade,

lhe dem conta no termo de 8 dias com nomea-
ção de testemunhas, debaixo da mesma pena.
5.* Que todo o Sacerdote, que obtiver despa-

cho para dizer Missa, pregar, confessar, e fa-

zer exorcismos, o apresente dentro em três

dias ao seu respectivo Parocho, pena de sus-

pensão ipso facto : e que logo que se acabar a

jurisdicção para confessar, fique suspenso do
uso de suas Ordens até conseguir a dita juris-

dicção : excepto os que tiverem especial dis-

"pensa do Prelado para usar delias. OJ" Que
todo o Parocho, em cuja Freguezia falíecer,

casar, ou se baptizar freguez alheio, dê logo

parte ao próprio Parocho, para, este fazer as-

sento do óbito, casamento, ou baptismo ; co-

brando aquelle recibo da entrega da conta,
que deo, para o mostrar aos Visitadores; os

^uaes culparão como desotíedi entes os Faro-
Bb 2
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chos, que nisto acharem remissos. 1^ Recom-
menda a observância das Constituições, e Ca-
pítulos

,
que det^rminào ; — que os Parochos

obriguem a apresentar documento authentico

do seu matrimonio ás pessoas, que de fora

Tierem para a sua Freguezia em figura de ca-

sadas; e não o cuníprindo estas, dem conta
ao Reverendo Ministro da Comarca— que os
Paroehos nao admittão a usar de suas Ordens
os Ecclesiasticos publicamente amancebados

;

sobre o que especi^almente determina aos Pa-
roehos náo admittáo os ditos Ecclesiasticos

nem a confessar, nem a pregar ; e depois de
bem informados dem conta no termo de 8 dias

ao Ministro da sua respectiva Comarca, no-

meando Testemunhas idóneas, pena de sus-

pensão ipso fada. 8.^ Manda aos Presidentes

das Palestras, que lhe apresentem todos os

annos hum a lista dos Ecclesiasticos da sua re-

partição, com nota a cada hum, em que de-

clare se frequentoií a Conferencia, ou se faltou

sem legitimo motivo ;^ se he dócil, ou orgulho-

so, e áe hum excessivo aííerro á sua opinião;

se mostra applicação, e aproveitamento ; e se

merece ser attendido nos seus requerimentos.

Ao mesmo tempo, que assim iustruia aos

seus Visitadores , se dispunha para a Visita

pessoal, que neste anno se lhe retardou por
causa das esperanças da Serenissinia Princeza
do Brazil, por cujo bom sucesso já por duas
vezes havia mandado fazer Preces publicas ; e

escrevendo-me em 11 de Abril, me diz: "Estou
aqui pelos cabellos ; nem posso acabar comi-
go perder hum tempo como este, tão bello pa-

ra a Visita da Comarca de Chaves. Mas que

lil';ií.'l
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diriáo os Braguezes, se me vissem sahir da
Cidade nas vésperas do acontecimento, que
se espera com tamanho alvoroço? He o que
me detém : chegando a noticia ; e concluida a

função da Igreja (que quero fazer com aceio)

parto sem mais demora^ a íim de escapar aos

calores de Traz-os-montes, que são intolerá-

veis na força do Veráo/*^ E em Carta de 9 de
de Maio me diz: "A' manha 10, saio para a

Visita de Chaves: sempre me resolvi, não ob-

stante ser já hum pouco tarde, e andar ainda

choco por conta da moléstia, que padeci: mas
irago aquella nesga atravessada no coração ; e

nào descanço sem lhe dar huma revista. Apa-
nhei-me desembaraçado da função da Igreja,

agora lá se avenháo; festejem quanto quize-

rem : náo me parece muito decoroso a hum
Prelado estar servindo do Espectador de tan-

tos divertimentos vedados pelos Cânones, co-

mo sáo touros, mascarados &c : já que os

náo posso evitar, quero ao menos por este mo-
do mostrai' que os desapprovo. Consistio a

AcçHO de graças no que vou a dizer: Te Deum
assim que chegou a noticia, que foi na sexta

pela manha: na segunda dè tarde Vésperas

Solemnes com boa musica, e Senhor exposto:

na terça de manha Pontitical ; de tarde Ser-

mão : outra vez Te Deum com maior solemni-

dade : Procissão , sem differença , como no
Dia de Corpus Ckri.sti ; concorrendo todo o
Clero da Cidade e Termo : o Santissimo sem-
pre exposto; musica, e armação da Igreja a
melhor, que pôde ser. Ordem a todas as Pa-
rochias do Arcebispado para nellas se rende-

rem graças a Deos. Em fim 20 Escolas para^

I
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ensino de Meninas pobres estabelecidas nos

principaes Lugares da Diocese, com o orde-

nado de 30$ réis a cada hurna das Mestras

:

sâo 600$ réis annuos. Náo llie parece hum
bom testemunho em reconhecimento do precio-

so donativo, que a Naçáo Portugueza acaba

de receber do Soberano Pai das Lu^es ? Pen-

sem os mais como quizerem; náo sei tiiscorrer

de outra sorte."

CAPITULO xxm.

Terceira Visita,

SAHio Prelado para a Visita no dia 10 de

Maio. A primeira Carta que me fez a honra

de escrever me he datada em 9 de Junho, de

S. Tiago da Ribeira, e começa assim : "Tanta

demora! Hum mez quasi de Visita, sem escre-

ver ao Amigo! acaso esqueceo? Nâo, náo es-

queceo. He que tem andado isto hum pouco
adoentadito desde que sahi de Braga ; e tam-

bém maior força de trabalho; porque quiz lo-

go, antes que apertasse o calor, desembaraçar-

me dos Lugares mais populosos, e menos sar

dios da Comarca, que sáo Ribeira d'Oura,

onde fiz a minha primeira estação; a Villa de

Chaves a seotmda ; e hum Lugar chamado
ViUarelho, sobre a raia de Galiza a terceira.



Em quanto por aqui me demorei, náo faltou

lembrança de moléstia mais grave: agora, que
sahi daquelles baixos, passo melhor

;
porém

sempre com diíFerença dos dous annos preteri*

tos : a modo que vai a natureza experimentan-

do rui nas : será caruncho : pelo menos o ca-

bello dá bem mostras disso. Entào fez-se al-

gum fruto na Ribeira. Creio que sim: as Igre-

jas sempre atulhadas de Povo^com ardor indi-

zivel de ouvir a palavra de l>eos; e esta an-r

nunciada três e quatro vezes no dia por Mi-
nistros zelosos, que me acompanbáo, e outros

que acho nos Lugares : muitas confissões ge-

raes ; muitas lagrimas. Ficào os bons morren-

do de saudades, e enchendo-me de bênçãos

;

e os máos, se náo dizem bem, caláose por

vergonha. Grande cousa he huma Visita do
Prelado por esta forma 1 Mas tem seus incom-
modos ; e náo se deve emprender sem huma
vigorosa, e constante paciência. Rogue V. m.
a Nosso Senhor que m'a conceda; porque ás

vezes sinto este interior táo abatido, que mê
desconheço."

2 de Julho ; de Monte Alegre :
" Desta

vez (diz) estou mais escasso com V. m. sobre

noticias de Visita : mas como sahi tarde , e

quero escapar aos calores do Agosto, que sáo
mui prejudiciaes na Provincia de Traz-os-

montes, augmentou se o trabalho, e com a in-

<íommodidade da minha moléstia, que quasi

sempre me tem acompanhado , resta pouco
tempo. Escrevi a V. m. ultimamente de S.

Tiago da Ribeira, donde me dirigi a Rio-

torto ; dahi a Carrazedo de Monte- negro ; de-

pois consecutivamente a Bobadella, a Viliar, e
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a Monte Alegre (donde escrevo esta) que fie

a Terra particular de Barroso. Cora effeito te-

nho gostado rauito do caracter deste Povosi-

nho : parece que o luxo, e a corrupção das

grandes Cidades ainda para cá náo chegarão

;

e que se ha hoje entre nós algum resto da an-

tiga simplicidade portugueza, existe nestes

Lugares. Alguns da minha Famiiia estranhão

o uniforme grosseiro dos vestidos quasi geral,

especialmente dás mulheres ; o ar do rosto, e

trato pouco urbano ; mas eu entrevendo a fa-

vor destas exterioridades a candura, e iuno-

cencia, que reside nos corações, gosto, e não

me farto de as contemplar. Pois o ardor, com
que concorrem a ouvir a palavra de Deos

,

confessando-se todos para receber o santo

Chrisma, e muitos geralmente, e no fim lagri-

mas, e votos ao Ceo, para que abençoe a quem
lhes trouxe tantos bens ! He huma consolação

d'alma . . . Acabando daqui, vou descendo pa-

ra baixo; e no fim do mez creio estarei no
Sanctuario da Senhora do Porto, onde faço

conta de descançar alguns dias
"

Em 23 de Julho; deCaniçada: "Esíou
a concluir a minha terceira Visita: quinta fei-

ra 25 chego ao Sanctuario da Senhora do Por-

to : mando a Famiiia para Braga ; e com hum
Capellão, e hum criado logo na sexta feira me
recolho á Casa da Cruz dos Padres da Con-
gregação da Missão a tomar dez dias de exer-

cicios, se não passar a mais hum defluxo do
peito, que pilhei em Ruivães. Isto faço por

três, ou quatro motivos : 1/ Render graças a

Deos por me ter dado forças para concluir a

revista geral do meu vasto Arcebispado : 2.»
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Pedir perdão de milhares de defeitos, que a
minha miséria terá misturado na obra do Se-
nhor: 3.0 Supplicar ao mesmo Senhor, que
aben^^e a semeute, para que produza frucío
copioso :

4. o Dar este exemplo aos meus Pa-
rochos, aos quaes por hum Aviso geral acabo
de convidar para que tenhão todos os annos
dez dias de Exercícios espiriíuaes. Nào lhe
parece que o exemplo do Prelado dará bastan-
te força a este convite? pelo menos quero ha-
l)ilitar-me para lhes poder dizer: Quís didicis-

ti<y et audisiis de me, h(EV. agite. Em me reco-
lhendo outra vez á Senhora do Porto, darei
conta de mim : e V. m. náo deixe de pedir no
santo Sacriíicio por este miserável peccador;
in.ste bem, para que o Senhor me ajude a for-

mar agora da minha vida hum juizo verdadei-
ro, e exacto, a fim de prevenir as terriveis dis-
cusões do de Deos, que tanto me assustáo, e
que talvez náo estáo longe, segundo hum pre-
sentimento, que trago ha dias: se for melan-
colia, nao iniporta." Como, ao mesmo passo
que no seu abrazado zeJo acháo os Pastores
hum modelo, tem na sua humildade que
aprender, e se edificar todo o Fiel !

Ainda antes de chegar a Porío d'Ave me
escreveo S, Ex/ do sitio da Graça a 5 d'Agosío;
mas a respeito dos seus passos só me diz:
Estou presentemente nas vizinhanças de Bra-
ga, esperando dias mais favoráveis para ba-
nhos; mas náo deixo de ir trabalhando por
estas Freguezias.'* Fiuaimeníe a 14 do mesujo
mez me escreveo de Porto d'Ave, dizendo-nie:
**Acho-me algum íantu indisposto, e por este
líjotivo no actual uso de remédios coiii o iu?=

TOM. II. cc
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ííiito de tomar depois alguns banlios de rio.""

Falia entáo no seu retiro com as h.nnildes ex-

pressões, que já íicáo trancriías no Cap. XíX.
deste Liv. ; e depois diz: "Estando eu neste

giro da Yisiía muito próximo as Caldas do
Gerez, e tendo noticia do que alli soffre a po-

breza por falta de asilo, a que se recolha,

quiz ir pessoalmente; mas por estar indispo&to

mandei o meu Secretario. Com efTeito causa

lastima tanta miséria: huiji concurso extraor-

dinário
;
poucas casas, e essas já se sabe para

quem dá muilo dinheiro : íicáo os pobresinhos

expostos ás injurias do tempo, e até por isso

privados de todo o effeito das Caldas. No re*

querimento incluso digo que o Senhor Rei D.

Joào V. deo principio a hum Hospital, que

náo consta senáo de bum bocado de parede só

por bum lado; e o mais, que ahi se relata.

Quero que V. m. falle da minha parte ao Se-

nhor Marquez Mordomo-mór para que se em-

penhe com S. A. R, a fim de conseguir huma
das cousas conteúdas na Representação ; ma»
isto com brevidade; pois he negocio dos pobres,

on de Jesus Christo, que vale o mesmo. Tam-
bém será bom que S. £x/ advirta ao Príncipe

da necessidade, que alli ha de Medico, e Ci-

rurgião
;
pois tendo-se já alcançado ordem pa-

ra os haver, por falta de pagamento dos Orde-

,
nados, só quem tem dinheiro para os mandar
vir de fora he que os tem : isto também recla-

ma providencia. Ora trabalhemos, meu Ami-
T ri go, por esta

^
porção do Género humano, de-

que se faz no mundo íáo ponco caso, ao mes-

mo tempo que he tào recommendada por Jesus

Christo." E em Carta de 3 de Oirtubro se-

mi
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^iiinte me repete: '-Póde V. m. dizer ao Se-

nhor Marquez que eu não peço dinheiro a

-S. Magestade para o Hospital do Gerez, mas
tào somente licença nos termos, que expuz : a

necessidade he das mais urgentes, e quem a

padece sào os vassalios da niesma Senhora, e

membros do Estado." Eis-aqui como eráo fe-

cundos de bens todos os seus passos, e como
á eíiicacia das suas palavras esi3 promover os

b-eus acompanhavào sempre as obras.

CAPITULO XXIV.

trabalhes, e desgmtos, que continua a ter pt>r

motivo de requerimentos de Diniissorias ; e

mais ainda de renuncias^ e Impe"
trás de /Benejicios.

1 EMOS visto o systema, <^ti€ o Prelado tomoií

desde o principio sobre o dar Dimissorias para

os seus Súbditos poderem tomar as Ordens

Sagradas em outra Diocese. Continuaváo as

pertenções, e continuava, ou se fortificava cora

íi experiência a sua difficuidade em as dar.

Eiu Carta de 16 de Janeiro deste anno, em
que vamos, de 1793 me diz S. Ex.\' ''Assen-

temos, meu Amigo, que isto de Reverendas,

ou Dimissorias para Ordens he hum meio ad-

.«niravel de facilitar a desordem na Igreja, Vem
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que os Prelados os náo admittem on por falta

das qualidades precisas, ou porque as Fregue-
zias nao necessitáo : Lisboa; e logo empenhos
de algum Fidalgo, ou Fidalga. Náo sei se diga
que bem faz o Bispo de N. a nada se move ...

Eu náo obro assim; já as tenho dado a alguns;
inas náo quero ir com islo á toa : cuido pri-

meiro em fazer exactas averiguações sobre o
procediujeiíto, e o mais

;
porque em fim tenho

medo da conta." E em Carta d'Agosto, me
dizia: "Aqui veio hum sujeito com Carta de
V. m. para lhe dar Dimissorias ; náo sei para
quem, (Muitas vezes me recusei eu a estas re-

eommeodaçõe^, dizendo que tinha ajustado
com o Prelado náo as fazer em tal assumpto ;.

mas alguma vez me iiáo foi possível escapar)
náo lhas dei; porque me vai mostrando a ex-
periência que he ardil, por oude procuráo es-

capar á severidade dos exames, e outras dis-

posições, que julgo indispensáveis para rece-

berem a Sagrada Ordem do Presbyterato. Sa-
be V. m. o cjue ainda ha pouco íizeráo dous ?

pilharáo-me as Dimissorias debaixo do pre-
texto de grande necessidade; váo a Lisboa; e
dahi apparecem-rae logo de Sacerdotes, rindo-

se dos outros Ordinandos, que andáo por cá
proseguindo o giro trabalhoso de tantas pro-
vas. Por isso tenho assentado de ser escasso
quanto for possível nesta matéria, ainda que
náo seja senáo por evitar este escândalo aos
pobres Ordinandos. V. m. como táo judicioso
sei que ha de approvar este meu procedimen-
to."

Ao menos a este mal, ainda que afflictivo^

estava na sua máo oppor-lhe a resistência ; a

iM
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outros porém náo lhe restava ^enao o gemer, e |||ÍiW
clamar. A respeito de Denuncias de Igrejas

á Coroa me dizia S. Ex/ em Carta de 14 de
Agosto deste anno: *'Que direi a V. m. de De-
nuncias de igrejas denominadas do Padroado?
Dezesete sahíráo agora d^ hum jacto; além
das que já havia, e outras' muitas, que andáo
na forja; outras tantas demandas, e demandas
com a Coroa. Oh! meu Amigo! que triste

sorte a de hum Bispo nestes tempos de crise

!

Deos seja louvado.

Mas a maior motificaçào, que teve neste
anno foi a respeito de Impetras. Já vimos no
no Cap. XVlll. deste Liv. os receios, que ti-

nha acerca de Igrejas mesmo providas em
concurso. Na mesma Carta acima citada me
diz.S. Ex.'' em P,S: ''Sempre N. fez o que
quiz : hoje chega N. com Bulias, e tudo o
mais prompto para entrar na Igreja de S. Fins
de Tamel, huma das vagas nos mezes da Rai-
nha, e já provida por concurso conforme as
determinações doTridentino, prática deste Ar-
cebispado, e da mesma Cúria Romana. Ainda
náo vi as Bulias; porém dizem-me, que nel-
las dispensa o Papa o concurso fmirabile di-
ctu/J e põe outras clausulas, que fechào total-

mente a porta a qnaesquer instancias. Parece
incrivel hum tal procedimento . . . Tudo des-
enganos do que he o mundo: mas ainda bem,
que havemos de sahir deste laby*intho de en-
redos para onde só reina a verdade, e a Justi-
ça. He o timpano da guerra : fallo dos Per-
tendentes ás outras Igrejas vagas.'*

Fez logo Representação a S. Magestade,.
^ue começa : "Prevenido o Arcebispo Primaz

PlP'
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do santo valor, com qiie os Veneráveis Padres

da antiguidade se oppunháo, como muros de

bronze, á impetuosa força, que invadia os sa-

grados Direitos, e Leis da Igreja ; e conside-

rando que o espirito de fortaleza, e de verda-

de, que dirigia estes Chefes do Christianismo,

he o mesmo que ainda hoje faz a base das suas

actuaes columnas, sem diíferença, que não se-

ja a de lucrarem menos para Deos pela sua

nioUeza : Expõe a Vossa Magesíade o funesto

golpe, que a Sé Apostólica acaba de dar nos

seus inalienáveis Direitos, nas Leis geraes da
Igreja, e mesmo no direito já adquirido a Ter-

ceiro ; e até na fé, que he devida aos Contra-

ctos celebrados com o Publico. *' Prosegue

desenvolvendo cada huma destas cousas, tanto

os direitos, como o presente facto, que os in-

fringe ; e requer a S. Magestade se digne de

mandar recolher as ditas Bulias á Secretaria

d^Estado, ou de dar a Providencia, que mere-

ce este acontecimento, que tem tanto de novo,

e extraordinário, quanto de oíiensivo dos di-

reitos de Terceiro.

Na resposta, que lhe foi dirigida por Avi-

so do Ministro Secretario d'Estado dos Negó-
cios do Reino, lhe diz este : "Ordena S. Ma-
gestade que eu informe a V. Ex.^ que N. ob-

teve a dita Igreja com Licença expressa da

mesma Senhora. Esta informação pode tran-

quilizar a V. Ex.^ no seu zelo, e ardor Apostó-

lico contra este Provimento com a certeza,

que nem o Provido attentou contra os Direi-

tos da Igreja, nem S. Magestade, e S. Santi-

dade pndérão bem comprfhender como em
taes termos podia V. EJ" iníiammar-se ao ponto^
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em que se infíammáráo em termos totalmente

difi^erentes os Chrysostomos, e Ambrosios. Ao
mesmo tempo informo a V. Ex/ que não se

conhece neste Provioiento oífendido direito de

Terceiro; porque nenhum direito tem hum
único concorrente proposto por V. Ex/ em
concurso; e que ainda depois de V. Ex/ se

deliberar a propor três em qualquer concurso,

nenhum desses Propostos, antes do Nomeado
por S. Magestade, se considera com direito.

No Padroado, e Direito de Apresentar Bene-

£cios, depois que ha tantos séculos se separou

a Ordem do Beneficio, nada ha, e nada pôde

obrar-se, que assuste hum Prelado; e menos

o pode haver se a acçáo do Provimento for fei-

ta pelo Summo Sacerdote, com permissão do
Soberano; porque nenhum Prelado obsta, ou

pode obstar ás acções de Provimentos dps Pa-

droeiros, ainda de muito inferior Jerarehia. A
parte, que nisto tem os Prelados, he sobre a

idoneidade dos Providos, sem impugnarem o

direito de quem os proveo : mas no exame
desta idoneidade pode haver da parte do Bispo

ou Arcebispo excessiva, ou demasiada espe-

culação, como seria, duvidar muito da idonei-

dade de hum Provido, que outro Prelado

igual, ou Superior tem, e ha por idóneo . . .

O Pontifice, e o Bispo provem Benefícios em
Concurso, e sem elle; o mesmo fazem os So-

beranos, e os Particulares nos seus Padroa-

dos : e desta variedade he consequente, que

as chamadas Regras de Provimentos de Bene-

fícios sáo Regras de prudência Canónica mu-
dáveis, e alteráveis, sem que da alteração se

sigao consequências íerriveis, ou temíveis á

lllir
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Religião, ou á Moral, que he o que assustava/
e fazia clamar os Santos Padres &c.

Bem se poderia presumir que o Prelado
náo ficaria com isto tranquilizado. Náo se pô-
de dispensar de replicar, começando assim a
sua Carta: "Bem quizera eu, seguindo o ami-
gável conselho de V. Ex/, tranquilizar o meu
zelo na presente conjunctura. E que desgos-
tos, e inquietações, ou talvez riscos me náo
pouparia com hum tào fácil expediente ! Mas
eu náo sei se obrando deste modo pudera li-

songear-me de ser Discípulo da Sabedoria do
Evangelho, assim como o era certamente da
prudência humana;^ desta prudência, que a
tudo costuma preferir a fruição da paz; conjo
se o conservalla sempre com o mundo náo fos-
se hum segredo desconhecido aos Apóstolos, e
a todos, que tem trilhado os seus vestigios.
Quanto mais, que náo sendo aqui hum zelo,
que obra por movimentos cegos de piedade,
mas por principios a meu ver assaz favorecidos
de luz, e de rectidáo, debalde pertenderia suf-
focallo, sem me fazer cargo do crime de pre-
varicador contra hum dos mais indispensáveis
deveres do meu ministério/'

Mostra entáo, como os passos, em que
exercitarão o seu zelo os Chrysostomos e os
Ambrosios, se eráo diíferentes, consistia a dif-

ferença em serem- menos importantes á Reli-
gião, e de menores consequências que o pre-
sente; e que com tudo isso se entáo tanto se
assustarão, quanto (diz) se náo assusíariáo
vendo atropelladas as Leys n)ais veneráveis da
Igreja; a Authoridarfe Episcopal; e até mes-
mo a fé publica dos homens ! Se estes Padres

1
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FiOs lances ponderados náo deixarão de temer
consequências funestas á Religião, eá Moral;
que náo receariào na conjunctura presente, em
que por huma Graça sem exemplo se vê des»
prezado hum legitimo, e Canónico Concurso,
feito segundo a norma prescrita pelo ultimo
Concilio Ecuménico, e regulado por hum dos
mais dignos Successores de S. Pedro, o Papa
Bento XIV; e finalmente conforme a pratica
constante de huma Igreja táo antiga, e respei-

tável como a Bracarense ; e o que he mais,

já depois de sentenceado por quem tinha hum
incontestável direito de o julgar; direito inhe-
rente ao Episcopado, e mesmo desentranhado
das idéas originaes dos seus poderes

;
pois

que em fím nada parece mais conforme á or-
jdem de Jerarquia do que serem eleitos pelo
Bispo, como cabeça, e primeiro Ministro da
Igreja, os outros Ministros inferioxes/'

Insiste depois no adquirido direito 4e Ter-
ceiro, fundado nas palavras do Concilio, as
quaes transcreve: "Decisão (diz) que até ago-
ra náo consta fosse revogada ; antes pelo coa-
Irario se coníirma com a clausula exceptiva do
Indulto Apostólico

—

pro hac vice soíiim—, a
mesma que suscita o meu escrúpulo. Quanto
se náo assustariáo, ainda o digo, os referidos
Padres, prevendo as mais tristes consequên-
cias, que váo gerar-se do hum íáo estranho
procedimento ! Quem depois disto firmará a
sua confiança em Editaes de concurso, nestes
testemunhos os mais solemnes, e authorizados
da fé publica? E o pobre Prelado que deverá
jamais esperar senão o desprezo, e a prostitui-

rão geral das suas ordens, particularmente em
TOM, II. Dd
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dias tão criíicos, em que tudo como á porfia

conspira a fazer pezado, e difficil o Ministério

Pastoral ? Tudo isto bem ponderado, Ex.m»
Senhor, he capaz de inflammar o zelo, nào

digo dos Ambrosios, e dos Cbrysostomos, mas
ainda de qualquer Prelado, que fosse menos
sensivel ao bem público, do que aos interesses

pessoaes. Porém como estes pela Misericórdia

Divina ainda me não cerrarão os olhos até o

ponto de desconhecer as solidas vantagens da

mesma Igreja, ninguém deve estranhar que
me opponha com força a hum abuso dos mais

funestos á mesma Igreja.

Mas, diz V. Ex.', para que vãos clamo-

res, quando no Provimento dos Beneficias na-

da ha, e nada pôde obrar-se, que assuste hum
Prelado! Eu me vejo na mais triste collisáo,

ouvindo por huma parte a Vossa Ex.^ fallar

deste modo, e pela outra a duzentos e tantos

Padres congregados em Trento gritarem alta-

mente ao coração de todos os Bispos, que de-

pendendo da boa escolha dos Pastores, e do

acerto destes Provimentos a salvação do Re-
banho, nada ha, nem pode haver, que seja

mais digno da sua circnmspecçáo, e ainda do

seu escrúpulo. Não he, Senhor, que eu igno-

re que nenhum Fretado pôde obstar ás acções

dos Provimentos dos Padroeiros; e que a par-

te , que nisso tem os Bispos , e Arcebispos he

sobre a idoneidade dos providos, sem impugna-

rem o direito de quem os proveo. Sei isto mui-

to bem; mas também sei que esta Jurispru-

dência só tem lugar no provimento de Benefí-

cios de Collaçâo neressaiia: porque nos de

Collaçáo ordinária, como he indubitavelmente
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aquelle, sobre que versa a disputa, se esten-

dem a ujuito mais os seus direitos, ainda nes-

tes tempos calamitosos; por quanto se pelas

Reservas Pontificias foráo gravemente feridos,

com tudo nao foráo extinctos : e por isso náo

parece impróprio de hum Bispo zelar a con-

servação dessa pequena parte que lhe resta, e

empenhar o seu zelo nestas questões, náo só

por serem injuriosas á sua authoridade, mas
ainda pelo que tem de novas, e extraordiná-

rias. (1) He verdade que as chamadas Begras

de Frovimentos de Benejicios por isso que são

Regras gera es de Frudenciu Canónica, são mu-

dáveis, e alteráveis, sem que da alteração se si-

gão consequências terríveis d Religião, ou d Mo-
ral, Mas quando, Ex.^o Senhor? Eu o digo

:

quando huma evidente, e pública utilidade da
Igreja , ou alguma urgente ne^cessidade da

mesma pedir esta alteraçáo : aliás sáo muito

para temer as consequências destas cruéis dis-

sipações, como lhe chama S. Bernardo. . .

''Só me resta dizer a V. £x/ que como
Relendo a causa pública da Igreja, julguei que
devia queixar-me a S. Magestade Protectora

da mesma, por isso que esta gloriosa preroga-

tiva da sua Coroa consiste particularmente em
iiáo permittir que as Igrejas da Naçáo sejáo

vexadas, ou prejudicadas nos seus direitos por
outra qualquer igreja; ea) manter a sua DiwSci-

plina ; e fazer observar os Cânones inspirados

(l) O Aviso do Ministro de Estado, depois do que
delle acima transcrevemos, concluia com as seguintes pa-
lavras: "Parece que será muito próprio da prudência de
V. Ex.^ náo se empenhar nestas questões, que aliás nem
são novas, nem extraordinárias."

Dd 2
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pelo Espirito Santo. Eis-aqiii aiada o motivo,
que me anima a Toltar novamente aos pés da
Throno, sem que me possa persuadir, que o
Régio Beneplácito concedido em favor daquel-
íe Indulto toilia hum Bispo da santa liberdade
de abonar os seus direitos, quando os julga
violados .... Pelas máos de V. Ex.^ tenho a
honra de expor á Real consideração de S. Ma-
gestade este segundo discurso, era que procu-
rei desenvolver as idéa^ com mais extensáo, e

dar-lhes a luz, que me foi possivel . . . Em íim.

Senhor, eu o digo com todo e vigor Sacerdo-
tal : se a verdade me favorece, porque não hei

de ser attendido? Se he eoniraria, mostrem-me
em que; mas seja com razões solidas, qne
convenção. Em quanto po^rém o não fizerem,

contentar-me-ÍTei com- a partilha ordinária de
todos os que defendem a verdade contra a pre-

potência, isto he, eom huma paciência humil-
de, e generosa, determinado a esperar tudo de
Deos, e sofFrer tudo pela Justiça." He datada
em Outubro deste anno.

Enviou com eífeito o Discurso, de que
aqui faz menção, ou nova Representação a S.

Magestade, que ao mesmo tempo que serve a

mostrar a illegitimidade da Impetra, de que se

tratava, eorrobora a opinião, que elle susten-

tava de não dever propor mais que hum dos
approvados no Concurso para as Igrejas vagas

nos mezes de S. Magestade, de que se fallou

no Cap. VII. deste Liv. Divide este Discurso
em três Reflexões. 1.^ A Data, e Collação dos

Benefícios he huma pertença ligitima do Epis-

copado, e Poder espiritual desde os séculos

mais puros. E por isso desde que no secuJo
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XII. e seguintes se inventarão os Mandados
de providendo, sempre os Eispos zelosos, e sa»

bios se lhe oppiízeráo, e os mesmos Concilios

os reprovarão, até que o Trideutino regulou
a forma do provimento dos Beneíicios Paro-
chiaes :

" á instancia (diz) entre outros respei-

táveis Prelados, do Venerável Fr. Bartholo-
meu dos Martyres, honra da Nação, e gloria
immortal deste Arcebispado, Não he justo,.

S-enhora, (continua o Prelado) que eu senda
seu Successor, ainda que indigno, deixe per-
der o que elle restaurou : tremo de cahir no
erro dos que temem mais os homens do que a
Deos." A segunda Reflexão tem por proposi-
ção—que o arbitrio de dever propor três doa
approvados no Concurso, ou se havia deduzir
do Direito derivada do Papa na Concordata,-
ou do que Sua Magestade tem próprio— : e
mostra que nem por hum, nem por outro pode^
subsistir. A terceira Reflexáa he para provar
que o Oppositor, que o Bispo julga mais di-
gno entre os Concurrentes, tem hum direito ao
Beneficio, a que chamão in rem ; pois tem
Sentença a seu favor, e não qualjqner ; mas
huma Sentença definitiva, dada por Juiz com-
petente &c. Econclue: "Estes, Senhora, são
os motivos, que me obrigão a recorrer outra
vez a V. Magestade: o zelo pela observância
dos Cânones, e Direitos Episcopaes ; o am-
paro das Igrejas, e o dos Súbditos são os ei-
xos, em que roda a maquina do meu Discur-
so. Neste mesmo objecto se versa a Protecção,
que a Providencia encarregou a V. Magestade:
e por isso espero que V. Magestade tome na
sua Real Consideração as Igrejas, que estão
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viuvas ha muitos tempos contra os Decretos

de S. Pio V ; e resolva o que lhe parecer mais

justo sobre a Igreja de S. Pedro Fins de Ta-

mel, que he a provida pela Impetra exposta.'*

Na Carta, que S. Ex/ me escreveo, com
data de 3 de Outubro deste anno, remettendo-

me Copia da sobredita Representação; "a
qual (diz) julguei devia fazer á Soberana, se-

não para conseguir o effeito, pelo menos para

satisfazer a obrigação, em que me põe o meu
Ministério." E insinuando-me algumas dili-

gencias, que seria justo fazer, accrescenta:

"Nem me digâo que tenho feito tudo quanto

está da minha parte; e que posso socegar.

Eis-aqui a causa, porque a Disciplina da Igre-

ja tem chegado ao ponto, em que se vê : fal-

táo Bispos, que a zelem como deve ser : sim,

grandes zeladores da verdade ; mas com tanto

que nào sejáo obrigados a declarar-se por ella,

e a soíFrer alguns trabalhos em seu abono: co-

mo se a verdade náo arranjasse também entre

o numero dos seus Martyres aquelles , que

morrem pela defensa da Disciplina da Igreja,

segundo o pensamento de S. Chrysostomo ;
o

qual ajunta, que estes merecem tanto melhor

as honras devidas aos Martyres, quanto o mo-

tivo, porque soífrem, parece menos considerá-

vel aos olhos do mundo. Náo she, meu Ami-

go, que ignore, que muitas vezes se deve con-

siderar menos o rigor, e a letra dos Cânones,

do que a Lei da Caridade, e a utiHdade da

Igreja, pela qual os Cânones sào estabeleci-

dos : mas onde reluzem aqui sinaes de huma,

ou outra destas vantagens ?
"

Por esta mesma occasiáo e motivo escre-

i-
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i/eo ao Papa : e porque snpponho, que se lhe

tinha feito reparo em algumas expressões for-

tes, me diz na mesma Carta acima extrahida :

*'Deixemos pois ir a Carta para o Papa assim

como está concebida, que talvez porque os Bis-

pos lhe nao costumáo expor os seus sentimentos

com esta liberdade filial, he o motivo, porque se

multiplicào aquellas fataes condescendências.

Tenho medo de attrahir sobre mim a maldição
pronunciada contra os cáes mudos, que não
sabem ladrar. Mas não fazes nada com isso.

Menos ainda faria com o meu silencio. E per-

gunto : he pouco náo ter de que me recear no

Tribunal Divino superior a todas as conside-

rações politicas? Quanto mais, diz ainda o

mesmo Chrysostomo, que se a doença incurá-

vel dos relaxadores da Disciplina se oppõe
sempre aos desejos, e vigorosas tentativas de
hum Bispo, isso náo diminue nada a sua re-

compensa, nem deve por conseguinte esfriar

o seu zelo : pois seria cousa indigna nào ter a

mesma perseverança para o bem, que tem os

outros para o mal. Damno nenhum considero

aqui senão o pessoal, isto he, mandarem-me
para a minha célla : mas a isto respondo com
o mencionado Padre: Deponhão-me embora;
não serei mais responsável por estas infracções;

porém em quanto perseverar no Episcopado,
estou resoluto a não faltar a nada do que pode
contribuir ao bem da minha Igreja. Perdoe,
meu Amigo, esta digressão; faço de conta que
estou desabafando com outro eu."
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CAPITULO XXV.

Emprego, que fez da renda da Mitra neste

anno.

JTVemATAREMOS O quc pertence ao anno de

1793 com a declaração do admirável uso, que

no decurso dei le fez do avultado rendimento

da Mitra, segundo consta da Relação (que

por extenso vai no Appendix) e de que aqui

apontaremos o q^ie baste para confrontar a li-

beralidade, que tinha para os outros, com a

escacez para comsigo. Vemos que sommando
toda a despeza a quantia de 35:147S338 réis,

as duas parcellas, .que pertencera ao seu pes-

soal, sáo as seguintes—Vestuário, calçado, e

mais trastes para S. Ex/, e livros 89S320 réis.

—Cavalharice 89$550 réis.—

Mas em que consumio tudo o mais ? Não
fallando aqui das despezas de indispensável

necessidade, nem ainda dos prémios aos Ar-

tistas e Lavradores, nem também do que em-

pregou no culto Divino, como se pode ver na

citada Relação; e restringindo- nos ao que tem

mais especiíicamente o nome de obras de Ca-

ridade, e beneficência :

Com o Seminário dos Orfáos, assim em
sustento, e vestuário, como em Edifício, e
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;ilesp€za com a Bulia da applicaçao de hum
Bei eficio para aquelle estabelecimento, gastou

a quantia de 10:590Sl72 réis.

No Conservatório das Orfás , e Expostas

empregou a quantia de 3:372S291 réis.

Com a Casa dos Velhos, na q-ual viviâo

40 : e com a Casa das Velhas, na qual este

anno existiào 16, gastou 1:197S480 réis: tendo

já no anno antecedente dado ,para esta appii-

caçào muito acima de hum conto de réis.

Em vestidos para 139 Rapazes, e Rapa-

rigas, que frequentavào as Aulas, e aprendiao

Officios; e em ordenados das Mestras de Me-
ninas a quantia de 4178163 réis.

£m remédios de botica ^ara os Pobrea

da Cidade; esmola para o Hospital: Pobres

do Lavapés em Quinta feira Santa; e jantar

4os Prezos em todos os Domingos do aiino,

•somma a despeza de 965^685 réis.

As-^esmolas ínensaes, e particulares leva-

rão a somma de 8:477$590 réis.

A pensão annual ao Seminário de S. Pe-

-dro, e huma esmola também annual ao Con-
vento da Terceira Ordem no Mogadouro, para

Côngrua dos Professores de Theologia e Filo-

sofia, para instrucçáo dos Ordinandos, e Cie-

iro, importa em 22'2§54.5 réis.

-EQ
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CAPITULO XXVI.

Obras de caridade^ e henejieencia^ com que cn-

ira, e prosegue no anno de 1794.

Em Carta escrita a 2 de Janeiro de 1794 me
diz S. Ex." entre outras cousas: "Hontem l.o

dia do anuo vesti cento e quarenta e tantos

Meninos de hum e outro sexo, pobrinhos já se

sabe, e que frequentao as Escolas, ou apren-

dem ofíicios. Tomara que os visse táo satisfei-

tos, e alegres! Concorrerão todos (como o an-

uo passado) a esta Casa, onde lhes mandei

dar de jantar, assistindo eu com toda a Fami-

lia, e vários sujeitos de fora r depois passarão

para a Capella Archiepiseopal ;
fez-se-lhes

huma pratica proporcionada ;
Cânticos dos

Louvores de Deos entoados por elles, e pela

Musica &e. Além dos prémios aos que se aba-

lizaváo no Cathecismo, e no mais, que já dis-

se o anno pretérito. Náo lhe parece bum bom

estimulo para a industria?"

Os pobres eráo os Senhores de tudo quan-

to elle administrava; e tinha tal delicadeza em

náo distrahir a minima parte do que julgava

ser património delles, que respondendo á re-

eómmendaçáo, que eu por este tempo lhe fiz

a favor de certo Pertendente, se exprimia as=
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sim: "O sen Afilhado tenha paciência: devê

advertir qne os officios náo vagáo a toda a ho-

ra; e que também tenho criados, e pessoas da

minha obrigação : já que náo posso soccorrel.

los com o que pertence aos pobres
;
porque o

náo farei nessas occasiões, que náo sáo íáo or-

dinárias, como se imagináo?"

Nova matéria para huma obra de miseri-

córdia táo agradável a Deos como he a hospi-

talidade lh€ ofterecêráo neste tempo os Sacer-

dotes Francezes expatriados. Chegáráo-lhe os

primeiros em Dezembro do anno antecedente;

porque escrevendo S. Ex/ em 12 do diío mez,

me dizia : "Náo sabe que tenho em Casa três

Sacerdotes Francezes ? Passarão para aqui de

Bragança, onde se tinháo demorado alguns

ínezes : bellissima Índole; civilizados, modes-

tos; em fim educação daqúelle Clero respeita-

rei: comem á minha meza, que já se sabe he

tinello, € cuido lhes náo falto com os soccor*

ros, que lhes promettem os Sagrados direitos

da hospitalidade. Depois em Carta de S. Ex.',

escrita a 16 de Janeiro vejo as palavras seguin-

tes: '-Sáo chegados mais quatro Sacerdotes

Francezes, três de Hespanha, e hum de Bra-

gança; e me dizem que brevemente vem ou-

tros. Como trazem passaportes de Castella, è

dos Ministros das primeiras Terras de Portu-

gal, em que entrarão, náo ponho duvida em
recebellos; porém exponha V. m. isto ao Se-

nhor Marquez Mordomo Uiór para que falle a

S. Alteza Real; e «)e insinue o que hei de fa-

zer. Sáo todos muito bem morigerados ; e

«lostráo a bella educação daqúelle Clero; po-

tóssímos: assisto-lhes com tudo, mas gosío-

Le 2

i
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sissiraamente: porque me represento na sua si-

tuação. Em quanto nào tiver oídem em contra-
rio hei de respeitar os direitos da hospitalidade,
que sempre merecêrãe toda a aítenção aos Sa-
grados- Pastores da Igreja/"

A hum destes es^reveo em 19 de Janeiro
o Yeoeravtrl Bispo da Rocheila, que se acha-
va na Hespanha, e então estava em Guadala-
xara (a q^jal eu conservo no orisinal) e couieça
por estas palavras--. ^'Vous me fuites tin senst^

hle plaii\ en uiapprenant votre heureuse arri^

vte, aprés itne voryage lon^^ et penibie, dans
une terre hospitulitre , et cafhoiique, ou vous

avez reqii des teiiKMgnao^^es ci'tíjf'trtion^ et de sen-

sibilité si tauchans : Votve reception chez. Son
Excellencej. Meniseígneur CArelieveque de Bra-
gue^ Via pejutre dt kipliiA vive recojinoi&sance

poiír ce respectabk Pralat^ digne &uccesseur du
Venerable D^ Marthelemi-deí^-MartyrSy dont la

memoire ést &i precieuse a toiite lá Catholicité,.

Combien je vous felicite- de ce grand bienfaif,.

que la Providenee vous a minagéf Je Ven re^

7nercie, en lui ojfrant mes vceux pour votre ge-
nereux Bienfaiteur, et la Katiun entiere, qui

scait apprecier notre glorieux exU pour la Foi

Catholique, et notre inviolabU aitachement a nos

legitimes Souverains.'^ (1)

Em Carta de 17 d'Abril me diz S. Ex/r
** Chegarão mais três Sacerdotes Francezes '^

sào dez; e com a Familia fazemos no tinella

huma Communidade numerosa: mas eu mui.

contente, e desejando com as portas do cora-

(1) Ha também buma Carta deste Bispo ao nosso'

Prelado em liogoa Castelhana; e Resposta de S. Ex.*
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çao franquear as desta Casa Archiepiscopal a

todos os qiie sufFrem por huma causa íao jus-

ta : todos edificao, especialruente na celebra-

ção do Sacriíicio da Missa com a sua singular

modéstia, e gravidíide.'* &g.

Sobre esta mesma boa obra teve hum mo-
tivo de amargura para o seu compassivo cora-

ção. Em Carta de 19 de Junho me diz, que
estando na certeza de que podia recolher todos

os Sacerdotes Francezes, que traziáo passa-

porte do Magistrado Portuguez do primeiro

Lugar do Reino, a que ti n hão chegado, lhe

participava agora o Corregedor que tivera Or-
dem do Intendente geral da Policia para at-

tender somente aos passaportes do Embaixa-
dor de Portugal em Madrid, dando a enten-

der, que os que o na© tinhão deverião ser ex-

pulsados: "Ora (accrescenta S. Ex.") que isto

se pratique para o diante, muito bem ; mas
com os que já aqui exisiião, parece barbari-

dade; muito mais sendo^ como sáo, todos Ec-^

elesiasticos edificantes ,. e beneméritos. Nem
eu certamente me posso persuadir que a or-

dem abrange aos que forào já licenciados nos
primeiros Lugares do Reino i mas o Correge-
dor assim o entende: nào seria máo fallar V.m..
ao Senhor Marquez para se deslindar esta dá-
y\óa. Tenho já onz«, e estou na resolução de
recolher quantos vierem

;
porque julgo se não

pode fazer melhor applÍGaçào das rendas Ec-
clesiasticas."

Porém antes de lhe chegar esta declara-
ção, que procurava, teve o desgosto, que re-

ferirei pelas suas próprias palavras escritas em
10 de Julho: " Qutro-lhe contar tdiz) hum

I

i
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desgosto, que agora tive náo pequeno. Onze
Sacerdotes Francezes, movidos talvez da no-

ticia de que em Braga se náo desconhecem os

direitos da hospitalidade, deixào a Hespanha,

onde tinháo assistido por tempo de dous an-

nos ; chegáo a Bragança com passaportes ge-

nuitios ; e dahi com testemunho authentico do

General da Provinda de Traz-os-Montes , e

do Deáo Vigário gerai daquelle Bispado, em
quanto náoalcançavào o passaporte do Em-
baixador de Portugal em Madrid, que náo

traziáo por ignorarem esta ultima ordem, apre-

sentáo-se-me aqui pedindo-me agasalho. Fallo

ao Corregedor, rogo, solicito, que consinta se

demorem alguns dias em minha Casa, em
quanto náo chega o passaporte de Madrid, ou

Ordem da Corte: náo he possível. Ao menos

disfarce que dous Venerandos Velhos enfer-

mos, e hum delles com o rosto contuso por

conta de huma queda, estejáo por algum tem-

po: nada; háo de ir, e já na mesma tarde, en»

que chegáo de huma jornada enfadonha de 30

}egoas no meio dos calores de Julho : custou a

esperar para o outro dia ; e lá váo . . . Era pa-

ra lastimar ver as lagrimas correndo em fio

pelo rosto de alguns já velhos, Pastores, qtie

tinháo servido a Igreja mais de 20 annos, dous

Cone,^os &c. Eu enternecido á vista daquelle

espectáculo, e também para de alguin modo
diminuir a infaiuia, que isto attrahia ao Reino,

mandei logo apromptar cavalgaduras a todoâ

para Tuy; e ao meu Vigário geral de Valença,

que em quanto náo vinha ordem para poderem

soltar, lhes íizt^sse assisíir coní 160 réis poi*

dia a cada hum. O Corregedor diz que obra
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assim por ter ordens muito apertadas sobre

este objecto ; mas eu iiao posso persuadir-me

que esta seja a intenção do Príncipe Nosso Se-

nhor. Pelo que, se a V. m. parecer, desejo

que falle nisto, para que se exponha a S. Al-

teza, e se alcance do dito Senhor huma Reso-

lução decisiva tanto a respeito dos menciona-

dos Sacerdotes, como de outros quaesquer,

que chegarem a esta Cidajde em iguaes cir-

cuiiistancias.'*

Em outra Carta diz-me :
*'0 Corregedor

participará a V. m. que já teve do Intendente

Resolução mais favorável a respeito dos Ec-

clesiasticos Francezes, que se achâo nesta Ca-

sa : e dirá também que depois dos primeiros

onze, que daqui se fizeráo partir para Tuy,

chegarão mais sete
,

que experimentarão a

mesma fortuna. Creio que se me náo poderá

estranhar a caridade, que tenho com estes mi-

seráveis, fazendo contribuir a cada hum com
160 réis por dia. Náo estimariamos isto se nos

achássemos nas mesmas circumstancias ? Eu
lhe confesso, meu Amigo, que me fere inti-

mamente a alma ver reduzidos á ultima extre-

midade de pobreza, e desamparo Cónegos,

Parochos de muitos annos. Sacerdotes vene-

ráveis por suas cás, e por diuturnos soffrimen-

tos de prizÕes &c. E que se hajáo de arreme-

çar para fora do Reino sem discernimento,

sem primeiro examinar bem o seu designio, as

suas máximas, o seu comportamento ; e isto

trazendo comsigo os testemunhos mais honro-

sos da Hespanha, do General de Traz-os-

Montes, e do Vigário geral de Bragança ! As-

sim o entendem; mas eu náo; que estando

i
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certo das Luzes, e da Piedade de S. Alteza

Real, iiào posso comprehender que seja isto da

sua intenção. Mas em fim fazendo o que devo

á Religião, e ao credito do Reino, náo me de-

ve importar mais nada."

Em outra Carta, depois de me intimar o

desejo que tinha de que S. Alteza attendesse

á supplica
,

que fazia certo Bispo Francez,

qjie se achava em Galliza, continua: "Caso
porém que isto encontre alguma difficuldade,

desejara ao menos que viesse hum passaporte

para poder transportar-se a Braga
;
pois estou

resoluto, ainda que falte ao mais, a nào faltar

a hum dever, que todas as Leis recommendão
€om tanto empenho . . . Tenho actualmente 12

Ecclesiasticos Francezes comensaes nesta Ca-

sa; além disso contribuo com porção diária a

^0 em^Tiiy, e mais 5 em Orense : e agora tive

noticia que hims 7, ou 8, t:iiie alcançarão pas-

saporte do nosso Embaixador em Madrid

,

«stáo chegando a Brag-a. Mas que he isto em
comparação do que fazem muitos dos Bispos

Hespanhoes ? Não fallo no Arcebispo de To-

ledo, porque tem maior renda, que sustenta

para cima de quatro centos Emigrados; só

iembro o santo Bispo de Orense, meu vizinho,

o qual tem no «eu Palácio, e em huma Casa

da Mitra duzentos e sete; e diz com muita

graça que está prompto para acceitar lodos os

que lhe forem enviados pela Providencia; e

cora tudo apenas terá vinte mil cruzados de

renda , fora os bens patrimoniaes ; mas tem

muita fé, e muita caridade, e destas minas ri-

quíssimas he que tira os soccorros prodigio-

sos, com que assiste a tantos infelizes. Fique-
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«lOS nisto: o egoismo he o que arruina tudo:

assenta cada lium que nasc^o só para si ; e

está acabado; padeça quem padecer. Entáo

perguntara eu : Onde devem buscar asilo Mi-

nistros da Religião, que soíFrem por huma
causa tào justa, se se lhes denega em hum
Paiz Catholico? Bem vejo que ha seu perigo;

mas este evita-se com huma pouca de cautela;

è o fogo logo apparece pelo fumo, ou ao me-

nos pelo calor do borralho. Em fim, já disse

em outra occasiáo , cada qua] dará conta por

si. Mas sempre quizera Resolução a res^peito

do destino deste Prelado para lhe responder.*'

Poncos dias depois me escrevia S. Ex.^

:

*'Já me chegarão mais três Francezes, dons

Cónegos Regulares, e hum Sacerdote Secular^

espero ainda quatro."

CAPÍTULO XXVIL

Trabalhos, que teve neste anno a respeito de

iifíJresso de Heii^iosus nos Mosteiros.

IVIas o que n^^ste anno deo míiis que fazer, e
que sentir ao Prelado forão as licenças, que im-

petra vão para admittir Religiosas nos Mosteiros
que elle julgava não estarem nas circumstan-
cias de as deverem admittir. Já vimos no Cap.
XVll]. deste Li V. os trabalhos, que havia tido

TOM. II. Ff
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a este respeito até o fim do anuo de 1792 e

concluimos, dizendo:—que pelo tempo adian-

te iríamos vendo os trabalhos, que o Prelado

teve sobre este assumpto.

O anno de 1793^ passou sem maior explo-

são : só vejo iihuma Carta de 8. Ex/ de 2 de

Julho, escrita em Visita: "Náo tenho tido mais

noticia sobre negocia de Freiras, á excepção

de continuarem os despachos do Confessor de

S. Alteza, eomo d'antes; e ainda agora veio

hum passado em Junho para as de S. Bento

de Viana p^^derem encher o número : mas eu

quero-me persuadir que estas ordens só reca-

hem sobre a prohibiçáo politica, deixando-me

livre a inspecção do resto." E em Carta de 20

d'Agosto : "Pois isto de Freiras l Jesus, que
me vejo afogado eom licenças em favor de

Postulantes í .... Se V. m», com NN. descobri-

rem algum meio^ eom que possa (salva a con-

sciência) ficar bem eom todos, muito o estima-

ria:'^ Bem se vê qual era sempre a disposição

do zeloso, mas pacifico Prelado; nada por tei-

ma, ou por excessiva rigidez, mas só firmeza

110 que entendia ser justo. Continua: ''Tam-

bém ha Avisos da Secretaria d'^Estado ; mas
estes trazem a clausula— JNáo havendo para

este efteito outro impedimento, que nào seja o

que provém das Reaes Ordens em contrario—

a

mesma sem diíferença, que acompanha os Avi-

sos para Ordens." Dous mezes e meio depois

me escrevia S. Ex.^ nestes termos: "Leia V.m.

essa Carta da Abbadessa de N. (o mesmo Mos-

teiro que DO anuo antecedente tinha consegui-

do o primeiro despacho para acceitar certo nu-

mero de Noviças, como vimos no Cap. XV111.)=

ii h



mi
€ mosire-a a NN, e me dirá depois o que lhes

pareceo. Quanto a laiim he metter demasiada-

mente a fouce em ceara alheia; por lhe náo

chamar violência aberta contra a Igreja. Para

qwe lisongear os Principes, inspirando-lhes o

uso de huma authoridade, que Deos lhes náo

concedeo! Como se a magestade do Throno

»áo brilhasse assas por si mesma sem ter pre-

cisão de ornato alheio. Se o Senhor Marquez

por serviço da Igreja quizesse esclarecer o

Príncipe, avivando-Íhe que isto de clausura

^e Religiosas, de deitar habito, examinar vo-

cações, e professar votos solem nes, he tudo

l&rmado em hum direito privativo da Igreja,

para que os Reis só podem influir, coiiío Pro-

tectores, e Conservadores da boa ordem, in-

terpondo a s«a authoridade para se reforma-

rem os abusos, quando os houver ! Senáo vér-

Bie-hei obrigado a i^presentallo a S. Alteza, e

pôr-me em campo para defender esta preroga-

tiva da Igreja/'

Finalmente rebentou a mina ainda antes

que acabasse o anno. Constou ao Prelado,

que a mesma Abbadessa nas vésperas de Na-
tal, sem su-a ordem, tivera o arrojo de intro-

duzir na clausura huma secular, e solemne-

iiiente deitar o habito a esta, e outra, que

estava recolhida no Mosteiro. Participando-

me S. £x.* isto em Carta de 2 de Janeiro deste

anno, accrescenta: "Este acontecimento he

Dovo, pelo menos em Portugal, onde os Prín-

cipes, e toda a Nação sempre até agora julga-

rão que a Soberania temporal não era táo ex-

tensa, que chegasse a tocar nas Leis geraes

4a Igreja, excepto no caso de Recurso. Como
' Ff -2
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eu reputo incursas por Direito em excommir-
nhão. a Abbadessa, e mais pessoas, que con-
correrão para este attentado, estive para pro-
ceder logo conforme o mesmo Direito : porém
quero segurar-me: neste correio mando tirar

hum Summario do caso; depois do que pro-
cedo immediatamente. Porque náo hei de ser

ouvido ne&te, e semelhantes pontos ? escutem
primeiro as minhas razões, e achando-as in-

sufficientes, decida-se muito embora em con-
trario por authoridade lep^itima: que entáo fico

safo para o Tribunal Divino, que he o meu
ponto. Mas assim metter a bulha os Direitos da
Igreja, e espoliar o Prelado Ordinário de hum
direito, que lhe he natural, e inalienável, sem
primeiro o convencer de abuso, ou violência !

Valha-me Deos . . . valha-me Deos ! V. m. se

tiver ocGBsiào, falle nisto ao Senhor Marquez
Mordomo mor para ir diíspondo S. Alteza, a
fim de náo levar a mal o meu procedimento;
ainda que formo tenção de o participar logo no
mesmo tempo ao dito Senhor. E quando Sua
Alteza mofado dos piissimos sentimentos, que
animáo o seu coração, quizesse antes disso

dar alguma ordem mais favorável á Igreja, que
tirasse este escândalo, que gosto náo seria pa-

ra mim? "Transcrevi toda esta communicaçáo
familiar de S. Ex.% para que se veja bem
quáo longe estava de ser arrebatado nos seus

procedimentos ainda nos casos, que, como
este, mais desafiaváo o seu zelo. Pelo mesmo
motivo copiarei o quo S. Ex/ me dizia em
Carta escrita quatro dias depois da preceden-

te : "Pelas inclusas verá V. m. o successo da

minlia ordem respectiva ao facto de N : espero-

ii I í
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que as mostre, para que se me iiáo estranhe o

ultimo procedimento, se lá o quizerem desfi-

gurar com cores adulterinas. Como vi despre-

zada aquelia ordem cora tamanho desaforo,

mandei de Braga bum Notário para vibrar a

excommunháo contra a Abbadessa no caso que
a minha Portaria náo estivesse cumprida, ou

se náo cumprisse dentro de huma hora. Deos
sabe quanto me custou chegar a tal extremo ;

mas que havia de fazer? Pense cada hum como
quizer: assim me persuadi que devia obrar

para pôr em salvo a minha consciência. Agora
fico esperando a tempestade dos aggravos, e

mais alguma cousa; por que se trabalha com
força por parte da Abbadessa, e das duas No-
viças : com o que me embaraço bem pouco;
por que se errei, será dita pagar cá no mundo
passando por alguma confusão, e trabalho ; e

se fiz bem, náo menos ;
pois tudo isso contri-

buirá para maior gloria lá em cima. Porém
como Deos náo quer que se omittáo as diligen-

cias precisas.*' &c.

Fez com effeito a sua Representação ; na

qual depois de narrar o facto, e que de balde

a Abbadessa pertendia cohonestar o seu atten-

tado com hum ailegado Aviso de S. Alteza,

pelo qual dizia lhe fora ordenado que inde-

pendentemente de outra qualquer authoridade

lançasse o habito ás Pertendentes
;
por quanto

elle náo podia attribuir huma tal resoluçáo ás

pias, e illuminadas intenções de S. Alteza ; no

que o confirmava a mesma formula do ailega-

do Despacho, em que se náo viáo as clausu-

las, que sempre contém semelhantes Avisos—

=

que por elles S. Magestade só intenta tirar o

i
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obstáculo politico, isto he, a prohibiçao, que
estava posta,— deixando aos Prelados toda a

liberdade no uso dos Direitos Episcopaes , e

no cumprimento do qne as Leis Sagradas de-

terminâo era abono dos Claustros ; continua:

*'E porque o dito despotismo daquella Prelada

sobre ser criminoso, e punivel pelo desprezo,

que encerra das saudáveis Leis da Igreja, he

destructivo da subordinação indispensável pa-

ra manter as rédeas do Governo, e aos mesmos
súbditos em paz; julgou o Supplicante perni-

ciosa toda a dissimulação ; e mandou proce-

der á devassa, já para dar testemunho da sua

contravenção, e applicar a este desatino hum
castigo prudente, já para estorvar o progresso

de rebelliáo, que he de recear faça este exem-
plo nos outros Conventos da sua obediência,

gerando os deploráveis estragos, que sào pró-

prios da Anarquia, inimiga declarada da au-

thoridade, e do Bem publico. Mas conside-

rando igualmente, que a pena se deve medir

pela malicia, com que o delicto foi perpetrado;

€ que esta tem em semelhante sexo suas trin-

cheiras, a que se acolhe, somente mandou :

1.0 Annullar todas as ceremonias, e acto de in-

gresso para o Noviciado , ficando a primeira

na clausura em habito de Secular, como antes

estava, e também a segunda até outra ordem,

se o Pai a náo conduzir para a sua companhia.

2.«> Masidou suspender a Madre Abbadessa so-

mente do exercício do seu emprego. 3.' Man-
dou absolver esta, e aquellas, e todas as mais

pessoas cooperantes daexcommunháo, em que

incorrerão ipso facto : porém no caso de se

opporem á execução do dito Mandato, tem de-
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terminado declarar por excorrarmngadas so-

mente aMadre Abbadessa, e as ehamailas PSo-

viças . . . Espera que S. Alteza attribua este

passo ao zelo, qwe tem o Snpplicaiite pela

conservação da ordem prescrita, e Disciplina

estabelecida &c." He dada em 23 de Janeiro.

]\a Carta particnlar, que acompanhava a Re-

presentação, diz: *'Conheço que he procedi-

mento arriscado, e critico : mas que lhe hei

de fazer? está primeiro a minha consciência

que tudo quanto ha: Dominus providebit . . .

Bem advertido que o negocio pede zelo, e ef-

íicacia ; senão he certa a sublevação da maior

parte dos Conventos do Arcebispado; pois

munidos quasi todos de semelhantes armas, só

esperão o suecesso desta tentativa, como peça

de espalhafato para entrarem em guerra : e eu

com resolução de náo eeder sem que me con-

venção de erro/^

Em resposta á dita Representação se pas-

sarão dous Régios Avisos da mesma data, em
hum dos quaes se approva o procedimento do
Prelado como competente, e indispensável ; e

no outro se lhe recommenda, e espera toda a

moderação, e compaixão ©ompativel com a

justiça. Porém suecedendo o que o Arcebispo
tinha receado, de destigurarem o seu procedi-

mento com cores adulterinas, quando aquelles

Avisos estavão a ponto de ser remettidos, se

recolherão, e se lhes substituio outro passado
por difíerente Ministro, e datado em 10 de Fe-
vereiro, no qual, depois de se estranhar aspe-

ramente ao Arcel)ispo o seu procedimento, se

lhe ordena, que faça por seus Despachos, co-

mo emanados do seu Pastoral cuidado, eessar
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aquellas irregularidades, restituindo a Prela-

da, e Súbditas ás suas funções: e qne depois

de dar parte sem perda de tempo da execução
<iesta Ordem, represente peio Confessor de S.

Alteza os inconvenientes, que lhe oecorrêráo

para náo se executarem as ordens, que elle

expedio em nome do mesmo Senhor, e os que
se lhe ofFerecerem para náo serem admittidas

ao habito religioso as ditas Seculares &c.

Tendo S. Ex.^ recebido este Aviso, e con-

stando-lhe o que havia precedido á sua expe-

dição, me diz com a sua incontrastavel virtu-

de : "Se Deos nos quer affligir, debalde nos

rançamos em furtar-lhe as costas. Louvado
Elle seja para sempre ou nos mortifique, ou

DOS vivifique. O Aviso fez-me sua impressão

;

porém náo tanta como ao meus Amigos, que

ine confessarão lhes tirara o somno naquella

noite : mas eu dormi, e fui présíar logo pela

manha ao Povo; e cuido que se me náo enxer-

gou de fora o que revolvia o pensamento. Cum-
pri logo com o que se me insinuava pelo que
respeita á Abbadessa, a qual por alguuias Car-

tas me tinha dado todos os sinaes de arrepen-

dida, e humilde; e no tocante ás duas >íovi-

cas, disse que suspendia o meu procedin>ento;

nada mais. Agora satisfarei quando puder á

segunda parte do Aviso."

Náo tardou muito em enviar a Represen-

tação, datada em 13 de Março, assim como o

sao as Cartas, que escreve ao Padre Confessor

de Sua Alteza, e ao Ministro d'Estado, por

<iuem fora expedido o Aviso. A este diz, que

depois de ter certificado a prompta execuçáo

que dera á primeira parte do Aviso, naquelle
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correio cu lia pria o que se lhe ordoava na s^e-

gunda parte: **mostrando assim esao as suas

) ^lavras) que desejo em tudo ^ser vassallo

fiel , e obediente á minha Soberana , e que

as suas Reaes Ordens foráo sempre para mim
hum objecto da mais profunda submissão. De
resto: sem p^rtender agora entrar em huma
plena justificação do crifne, de que sou argui-

do, sempre digo a V. Ex/ que se á Rainha

Nossa Senhora fossem manifestas algumas cir-

iciimstancias, que concorrerão naquelle acon-

tecimento, talvez o nao julgasse com tamanho

rigor, poupando-me o desgosto, que forçosa-

mente devia sentir com hum testemunho táo

solemne da sua indignação. Note-as V. Ex.%

e se lhe parecer pode expôllas á mesaia Se-

nhora. Primeiramente nunca eu vi aquelle

Aviso; nem a Abbadessa .poderá dizer que tu'©

apresentou: o que fez foi dizer-me simples-

mente em huma Carta, que tinha ordem d©
Confessor de S. Alteza para adinittir na clau-

sura, e deitar o habito áquellas duas Secula-

res, e a outras mais até certo numero; accres-

centando com huma presumpção inaudita, que

ou tivesse licença minha, ou nào para seme-

lhante eífeito, sem demora procedia á sua exr

ecuçáo. Ora uáo parece a V. Ex/ que eu tinha

toda a razão para desconhecer hum Aviso,

que se me pintava |>or modo táo estranho, co-

luo talvez nunca se vio sahir outro da Secreta

ria d'i:usíado? hum Aviso, que de propósito

«e me sonegava, e escondia da vista, e que
por isso dava todo o fundamento ás suspeitas

de falsidade, nuiito particularmente tendo-se

-de.NCuberto de proxisiiu nesta Proviucia huma
TOIVJL II. Gg



234

fabrica de peças illegitimas da mesma nature-
z^a ? Eni secundo lu.^ar náo havia muito tempo
que eu linha coirnmnit ado ao Rev.mo Confes-
sor de S. Alteza algumas das razões, que ajoo-

.

ra exponho, declarando-lhe com abertura (VãU
lua o meu sentiu)ento acerca das Ordens Re-
gias, quando versão sobre Licenças a Postu-
lantes do santo Ijabito: que era parecer- me
que só tiravào o impedimento politico, dei-

xando em tudo o mais os Bispos deseuíbara-
çados para decidirem, conforme as Leis, da
idoneidade, assim das pessoas, como dos Mos-
teiros. Quem depois desta se poderia persua--

dir que o mesmo Padre Confessor^ sem me
dar resposta, nem algum sina! de que desap-
provava as minhas idéas, quizesse assim met-
ter-me inesperadamente em hum lance tào ar-

riscado ? De mais;, sabia eu por noticias exa-
ctas,^ que a Madre Abbadessa náo obrava em
tudo isto com ignorância ; a parte mais sá da
Communidade combatia o seu desígnio; e to-

das as pessoas sisudas, e de mellior conselho
da Vil la o desapprovaváo, mostrando-lhes aos
olhos a illegilimidade da acção, para que a
precipitava a sua teima. Só hum pequeno nú-
mero de espíritos, de que náo era difficil co-
nhecer as intenções pelo interesse que tinháo

em vêr deprimida, e mesmo extincla a autho-
ridade de quem os desassocega na íalsa paz da
sua relaxação, e desordem, e que a Abbadessa
se tinha associado para as suas frequentes

Conferencias, he que podia lisongealla em táo

estiHuho projecto. Lu nao fallo agora dos ar-

guiiientos destas escandalosas Palestras, qiiasi

sempre rolando em menoscabo da authoridade

ri

^^^^
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Episcopal, e em que tanto se metíia a ridiciil©

qualquer que pudesse ser o efíeito das suas

resoluções; nem ainda de outras circumstan-

cias assas odiosas, que occorrêráo. Concluo

com dizer, que em contemplação delias todas

juntas, e da calamidade dos tempos presentes,

quando parece que a dissoiuçao, e a desobe-

diência íermentáo progressivamente, julguei

<3evia reservar os meios da doçura Evangélica

para outras occasiòes, em que melhor se pu"^

desse discernir ignorância, ou fragilidade; e

nesta só convinha remédio mais forte, ainda

mesmo pelo perigo, que ameaçava, de se atear

a lavareda nos outros Conventos do Arcebis-

pado. Nem certamente pude jamais persuadir^

me que com isto soffria algum detrimento a
saudável condescendência, que os Cânones
a'ecommendáo4 a qual sabem todos, que mm
deixando nunca de ser funesta á Disciplina

(1), só he praticável quando tem recompensas
equivalentes. Ha huma condescendência (diz

hum grande Padre) que procede de fraqueza,

que se deve condemnar; outra, que provém
da verdadeira caridade, e de hum puro amor
da salvação das almas, que se deve approvar.

Isto he o que se me offerece expor á judiciosa

consideração de V. Ex.^ &c."
Na Representação repete o que já havia

ponderado na outra, que fizera geralmente so-

(1) O Aviso intimava a prudência Canónica, que os

Cânones reconfiinendáo aos Pastores: conjo também que

S, Ex.* deveria ter reflectido que a Abbadessa, c|ue exe-

cutava sem hesitação as Ordens de S. Alteza,' seria igno-

rante, por náo saber as Regras Canónicas; mas não seria

/ídelinqueute. &c,

Gg2
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bre os Conventos de Religiosas do Arcebispa--

úo, e que apontámos no Cap. XYJlí. deste

Livro ; depois falia particularmente do estado

do Mosteiro, de que se tratava; e prosegne

na maneira seguinte: "Como nestas circura-

stancias poderei condescender com a vontade

daquellas Religiosas sem atropellar a minha
consciência, que de continuo me poe diante

dos olhos a estreitissima obrigação, que con-

trahi com o Episcopado, de sustentar vigoro-

samente o deposito sagrado das Leis Eccle-

siasticas , e particularmente quando trazem

impresso hum caracter tão viííivel de Equidade
Natural, eomo consta da ultimo Concilio Ecu-
ménico

—

In prcBctictis autem Monasteriis tam
virorum, quàm mulierum bona immohilia poS'

sidentibus^ vei non po^sidentibus, is tantiun nu-'

?nerus constiiuatur, ac in posteruni conservetur,

qui vel ex redditibus propriis Monasteriorum,

vel ex eonsuetis eleemosípiis commod^ posúnt
sustentari—Sess. 25 de Reform. Cap. 3 ? Pude-
ra juntar outras muitas Constituições de Sum-
mos Pontifices

, que confirmào aquella Lei,

Synodos Provinciaes Modernos, e sabias deci-

sões dos melhores Theologos, e Canonistas

;

Lei tanto mais digna de attrahir o zelo de hum
Bispo, quanto he certo que sem o alicerce da
vida commum sào quasi sempre frustrados to-

dos os designios de reforma. Ainda, Senhora,

bem convencido da inutilidade dos meus dé-

beis esforços em pertender que se observe esta

pratica á risca, como prescrevem os sagrados

Institutos, eu nào desejo mais nada no estado

presente das cousas, senào que as Religiosas

minhas Súbditas comecem a dar alguns passes
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para aqiieíla perfeição de vida; que desterrem

do animo este affinco aos actuaes abusos, este

espirito de propriedade, que se lhes divisa em
toda a ordem das acções; depositando em co-

fre commum o dinheiro do seu uso, e distri-

buindo-o com beneplácito das Preladas, em
cousas úteis, e próprias do seu estado; co-

mendo em Comm unidade, e fazendo que nos

cubiculos, nos vestidos, nas alfaias, e em tudo
ornais respire hum ar de pobreza, e mortifica-

ção, como lhes convém : sobre tudo que antes

de franquearem entrada a Noviças, se examine
bem o fundo das Casas, seja de rendas, ou
esmolas, para ter alguma proporção com elle

o numero dos individuos,^ a fim de se prevenir

a ruina espiritual das almas^ que nào deixará

de ser infallivel iiaquelles Conventos, onde
reinando a pobreza, náo reinar o espirito desta

virtude. Tal be a minha opinião : e se ainda
assim houver quem diga, que he singular, e

perniciosa, e por isso indigna da amável Pro-
tecção de V. Magestade; então será necessário

que carreguemos deste crime (por não fallar

dos Bispos mais antigos) hum Carlos Borro-
ineu, hum Bartholomeu dos Martyres, hum
Thomaz de VíUa Nova,, e outros generosos
Restauradores da Disciplina, que com tanto

vigor se oppuzerâo á torrente geral dos abu-
sos : será necessário que condenemos os famo-
sos Oradores, que na Assemblea de Trento
invectivarão contra as relaxações da Discipli»

na Ecclesiastica &c. Mas eu não receio. Se-
nhora

,
que o meu designio mereça aquella

nota odiosa ; antes confio que sendo tão jus-
to, e moderado, e talvez a mais próprio para

r
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especar a Disciplina Monástica na decaden*
cia, em que se acha, não poderá deixar de
ser grato a V. Magestade ; e que longe de o

estranhar, me favorecerá ainda no seu desem-
penho, estimulando novamente o meu zelo, e

fortificando a minha extrema fraqueza com a

interposição da sua Regia Authoridade. He
do que me não deixa duvidar absolutamente o

respeito, e sincera veneração, que sempre a

V. Magestade merecerão os avisos da Igreja

Universal, entre os quaes não he o de menos
pezo este, que os Padres Tridentinos alli mes-

mo dirigem a todas as Testas Coroadas , e

com que eu termino o Discurso: — Hortatur

Sancta Synodus omnen Reges, Príncipes, &çc,

£t hl virtiiU sauct(E ohedieniicB pr(ECÍpit, ut ve,"

lint prcedictis Episcopis^ et c<Eteris Prafectis i?t

superius content(E Reformationis £.vecution£ suum
auxilium^ et auctoritatem interponere ,

quoties

fuerint requidti, ut sine ullo impedimento pr(E^

missa rede ex^quantur ad laudem Dei Omni»

potentis ^'c.''

Na Carta, que escreveo ao Padre Con-

fessor de S. Alteza remettendo-lhe esta Re-

presentação ; depois de lhe dizer o summo
gosto, e satisfação com que cumpre o que se

lhe determinara na segunda parte do Régio

Aviso; por que não seria fácil achar hum tão

digno avaliador das suas razoes &c. continua

assim :
" Espero que V. S. se capacite, que

não he o espirito de teima o que me anima no

presente lance; mas o desejo sincero, que te-

nho, de dar boa conta da minha administra-

ção ao Supremo Juiz de vivos, e mortos. Res-

peito com profunda submissão as Ordens dos

^W»
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meus Soberanos ; e desta disposição creio te^

nho dado hs provas menos equivocas em doze
ânuos, que vou contando de Bispo, conio po-

dem attestar asvsim na America, como no Rei-
no todos os que tem ouvido, ou lido as minhas
liistrucções Pastoraes. Mas esta obediência ás

Reaes Ordens sabe V. S. perfeitamente que
nnn; a deve extin(>wir no coração de hum Bispo
o zelo, que delle reclamáo os legitiraos Di-
reitos da Igreja, sobre tudo quando se enlaçào
táo apertadamente com a salvação das ahnas.

O contrario seria transtornar a Ordem, que
Deos tem estabeieciílo entre o Sacerdócio, e o
Império, e querer fazer a Igreja captiva dos
Reis da terra &c. Graças infinitas ao Senhor,
que ainda Portugal nào vio sobre oThrono se-

não destes Príncipes illuminados, que fazem
gloria de adoptar a beíla máxima do impera-
dor Constantino :— que os Soberanos sim são
Bispos, mas somente exteriores para conser-
varem a boa ordem em toda a parte, na Igreja
protegendo as suas leis, no Claustro interpon-
do a sua authoridade, se houver abusos, para
se reformarem ; e assim nos outros estados.—
Hnma cousa quero pedir mui eoníldentemente
a V. S, e he, qne no caso que as razões ex-
pendidas no papel incluso lhe não pareção suf-
icientes para sustentar o meu desígnio relati-

vauiente aos Mosteiros desta Diocese; como
para mim tem força, e tal^^que liga invenci-
Tel mente a minha consciência, haja de expor
a Sua Alteza a impossibilidade, em que me
acho, de condescender com a vontade daquel-
las heligiosas em quanto se me nào fornece-
rem novas luzes, por onde venha no conheci-
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mento do meu erro; contribuindo V. S. da sna

parte para que se me náo recuse esíe esclare-

cimento, de que depende o socego do meu es-

pirito ; ao mesmo passo qne he táo digno da

piedade de S. Alteza, como conforme a todas

as Leis.**

Em Carta familiar escrita por esta occa-

sicio diz S. Ex.': "Deixe-me respirar, qne saio

de huma fadiga assas trabalhosa: sabe quan-

to custa escrever papeis desta natureza, e-pe-

cialmente sendo dirigidos a pessoas, que tem

o animo indisposto, e náo perdoáo a mais pe-

tjuena falha. Deos vá com elles : todo o suc-

cesso abandono á sua misericórdia. Bem sei

que he escrever n'agoa : oo se »ião lem as pro-

vas, ou se disfarça a sua evidencia,, e tudo se

sepulta: embora: justo he que passe por estas

humilhações, que só eu sei quanto me sáo

titeis para curarem esta chaga profunda e ve-

nenosa do meu amor próprio.'* &c. Só a ver-

dadeira virtude sabe alliar ale esle poiito a

maior firmeza e inteireza com a mais profunda

humildade. E só esta podia tragar bocados

tào amargosos ainda nas suas consequências.

Em Carta pouco posterior me diz 8. Ex.':

^'Tem se espalhado por todo o Reino huma

falsa Copia do Aviso, que })viuripia : — S Ma-

jestade informado dos procedimentos, e amon-

toados crimes, que V. Ex.' tem perpetrado

contra a Disciplma da Igreja, ,e anula dás

mesmas Leis &c. E sei que muiía gvnte, que

só procura descobrir defr^itos naijuelles, que

lhes desagradao, ucháo assas alegria nesta sor-

te de acontecimentos ;
por tereui mais hum

pretexto das suas malignas censuras :
mas Itó
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fácil desprezallos, considerando-os como cáès,

que lambem as chagas de Lazaro. Bemdito

l)eos em tudo, e por tudo."

CAPITULO XXVÍIL

Continua a matéria do Capitulo antecedente^

A HUMILDE paciência espera, e ]3€la maior

parte chega a vêr como de males se vieráo á

tirar bens. Em Carta de S. Ex.' de 17 d'Abril

leio o seguinte : ''Ainda que o nosso ako em'
t4ido deve ser contentar a Deos, sempre esta

natureza se alegra quando sabe que tem con^

tentado a certas pessoas do mundo: he fra-

queza; mas cuido que desculpável a quem
nào corrompe aquelle desejo com intenções

baixas, e indignas .... Quem sabe ? Talvez
que os arrependimentos fossem posteriores ao

Aviso da Secretaria. Mas eu náo me arre-

pendo do que íiz, ainda apezar da carran-

ca, que mostrou a trovoada. Conheço que me
sâo úteis as humilhaçòes, e os soffrimentos:

além disto quer-me parecer . . . Julgue V. ni.

o mais por huma palavra, que 'N. disse a certa

pessoa: que este negocio fora commettido á.

Junta: se assim he ; e que por occasiáo delle

a mesma Junta entra a conhecer privativamea-

ie -do mais, de que íora encarregada por Sua
TOM. II. íih

i
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Majestade, podia esperar-se melhor effefto?

Coiitinuáo os requerimentos dos outros Mos-
teiros a pedir licença para entrada de Noviças
ex vi dos Avisos, ou Despachos do Confessor,
de que quasi todos estáo armados :-- Espere
algum tempo.—He a resposta, que tenho dado:
mas agora procedo a informações exactas das
Casas, para vèr se estáo nos tei'mos, em que
só as posso julgar idóneas: sào os que vão no-
tados na ultima clausula da Representação.
Náo lhe parecem os mais justos, e moderados?
Senão digão-me como poderei escapar no Tri-
bunal Divino a huma reprehensão severa por
não ter feito quanto estava da minha parte pela
salvação das aímas confiadas ao meu zelo."

Querendo depois satisfazer á pergunta, que se

lhe fazia acerca de huma Pupilla de certo

Convento, a quem a Junta tinha dado licença

para entrar no Noviciado, diz : "Indo eu mes-
mo pessoalmente fallar com esta rapariga para
examinar a sua vocação, e juntamente instruil-

la dos perigos, a que se expunha, professando
em huma Casa como aquella, pobrissima, e
igualmente relaxada, achei, contra o que se

me tinha dito, huma criança sem pezo, nem
maior tino, embalsamada toda nas preocupa-
ções, que costumão reinar em semelíientes ca-

sas : concluí com dizer-lhe que isto não era

brinco; que deixasse passar mais tempo, che-

gando-se entre tanto a Deos , e consultando
algum boni Confessor ; e então decidiriamos

conforme o Senhor inspirasse. Isto fiz, porque
tenho muita exfberiencia de Conventos ; e sei

que de ordinário he donde procede a desgraça

das almas religiosas • precipitão-se sem consi-
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ckraçáo nenhuma; e só advertem depois de se

verem amarradas invencivelmente. Creio que

^este meu obrar náo desagradará."

Em outra Carta, fallando-me de certa

Religiosa exemplar, que estivera em perigo de

vida por moléstia grave, accrescenta: "Confio

HO Senhor que nolla conservará, para servir

de espeque á reforma daquella Casa, tanto

mais necessária, quanto a experiência me vai

mostrando, que sem o soccorro de algumas

destas almas zelosas dentro dos Mosteiros,

sào inúteis todas as ordens, e arl)itrios dos

Superiores tendentes á mesma reforma : bem
a meu pezar o observo na Visita, que actual-

mente estou fazendo dos Conventos. Oh! meu
Amigo, que lastima náo he achar tào poucas

almas daquelle cunho, que convencidas do

grande bem da vida commum estáo promptas

para fazer por elle os sacrifícios mais custosos!

Em huma palavra; pense cada hum como qui-

zer: daqui ninguém me tira; que no estado

infeliz, a que se acháo reduzidas certas Casas

Regulares, o único meio de lhes accudir he

diminuir o numero o mais que for possivel

,

para fazer nova criação; sem o que irá sempre

o mal a peior. Basta de Freiras, de que estou

assas enfastiado.*'

Mas este fastio náo o entibiava de traba-

lhar constantemente no melhoramento delias.

Em consequência da Visita, que fizera dos

Mosteiros da Cidade, propoz á Junta alguns

arbitrios sobre a mudança de Religiosas, que
«e achavâo hospedadas em hum, e desconíen-

;tes, assim como das próprias da Casa, que

«endo poucas, e nao podendo ter observância

Hh 2
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regular" pela pobreza, ao mesmo tempo, que
com a muíJança a poderiáo mais facilmente
guardar, deixariáo vaga huma Casa, em que
e!le desejava recolher os Padres da Congrega-
ção da Missão, que serviriáo de grande vanta--

gem á -Cidade.

Continua vao os Requerimentos para ac-
ceiíaçao de Noviças. Em Carta de 31 de Julho
me dizia S. Ex.^ "^Honíem me apresentarão as
Freiras íIos Keniedios hum daquelJes Despa-
chos para aduiittirem huma, ou náo sei quan-
tas Noviças; porque nem o quiz lêr, attendi-
da a ordem, que se me tinha participado pela-

Junta. Como ainda lhes náo havia fdto o Avi-
so por alguns motivos, hoje mesmo o iotuno w
Abbadessa: veremos o que resulta." E eia
Carta de 7 d'Agosíí>: "Graças a Deos! estou
alliviado desta sarna de Requerimentos de
Freiras, que me tem frigido o coração; e se
para isso influio de alguma sorte o meu traba-

lhinho, nâo lhe posso chamar feliz ? Mas be
preciso que a Junta se ponha forte, senáo den-
tro de pouco tempo temos os Mosteiros atu-

lhados de Noviças." &c. Em 21 do dito mez r

''Chega hontem aqui o Capei láo de Santa Cla-
ra deGuimaráes, avisando-me da parte da Ab-
badessa, que se lhe tinha intimado hum Des-,
pacho do Padre Confessor de S. Alteza para
entrar huma Noviça naquelle Convento, conn
ordem ao Provisor deste Arcebispado para
mandar tirar votos ; e já a ordem cumprida
pelo mesnu) Provisor, em véspera de se pôr
tudo em execução. Nilo vi o Aviso; mas dis-

seráo-me que he hum sinsples Despacho na
testa do Requerimento, referindo-se a todo a
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sen contendo. Mandei logo, conforme a or-

dení, que tenho da Secretaria d' Estado, sus-

pender todo aquelle procediníento, e á Madre
Abadessa, qne me enviasse o tal Requerimen-

to, e Despacho para eu informar a Sua Ma-
jestade, e receber delia por vias legitimas as

ordens, que for servida communicar-me a este

respeito. Espero o successo.'*

Quanto ao Convento das contendas, em
20 de Noveuibro dizia S. Ex/ : "Náo sei se

já lhe participei hum despacho, que puz em
dons Requerimentos sobre este objecto haverá

dons mezes, pouco mais, ou menos : foi as-

sim :—Tenho informado sobre este negocio a

S. Magestade, a quem deve recorrer pela Jun-

ta... que também lhe declarará se foi legitima

a sua entrada na Clausura e Noviciado.—De-
pois disto apresenta-se agora em Braga o Pai

de hnma das Noviças, e me vem fallar com
novos Requerimentos tanto por parte da Filha,

como da outra : mas ou seja por nào terem
achado favor na Corte, oti porque pensarão me-
lhor, vem o Requerimento muito comedido, e

humilde; e o tal Pai esconjurando-se de que o
enganarão, que tem feito grandes despezas em
jornadas a Lisboa, e náo quer senáo seguir em
tudo a minha vontade. Estive para dizer, que
tinha deferido, e qne recorresse a S. Magesta-
de: porém como o vi arrependido do que ti-

nha obrado, expuz-lhe com bonj njodo afígura

das cousas ; e que já agora nào podia decidir

sem ao meiíos particrdarmente consultar escre-

vendo para Lisboa; que se fosse embora, e
que passado algum tempo eu avisaria do que
Fesiolvesse. Agora quero que V. m. expunha o
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negocio a N. pedindo-lhe conselho; se devo
insistir no primeiro despacho, ou quando náo,

se hei de proceder a novas diligencias, infor-

mando-me da vocação das duas Postulantes,

mandando-lhe deitar outra vez o santo habito,

e começar o giro do Noviciado, ainda que ha-

ja de despensar-lhes algum tempo ; em fim

tudo o que parecer mais acertado, que isso

mesmo hei de praticar/' Aqni se vê a sua do-
cilidade em tudo o que podia admittir modifi*

cações, e arbítrios prudentes, igual á inflexi-

bilidade toda a vez que se tratava de obser-

vância de leis impreteriveis. Continua: "Tam-
bém me lembra, caso que conceda a licença,

que náo será desacerto ordenar que o Conven-
to se obrigue por escritura a contribuir ás no-

Tas Professas com tudo o necessário para a

sua subsistência, a fim de lhes tirar qualquer
pretexto de escaparem á obrigação da vida

commum. Nào lhe parece?" Neste correio

aviso, que se deite novamente o habito ás duas
Noviças, e entrem no giro do Noviciado; de-

pois sempre dispensarei algum tempo do pre-

scripío pelo Concilio, attendendo ás circum-

stancias. Náo lhe parece ? " Assim terminou

este negocio, que só as circumstancias podiáo

fazer táo escabroso.
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CAPITULO XXIX.

JVovos trabalhos , e desgostos acerca das Igre'

jus, que devião ser providas em
Concurso,

Outro espinho, que temos visto mortificar

ao zeloso Prelado desde os principios da sua
administração, a cada passo se lhe cravava no
coração com novas tentativas de quem prefere

o próprio interesse temporal á observância das
saudáveis leis da Igreja : fallo dos modos, por
que continuavào a procurar o provimento de
Benefícios Parochiaes, illudindo os Concur-
sos, e ainda em cima calumniando o Prelado.

Em Carta de 18 de Maio deste anno dizia

S. Ex/: **Aclio muita graça em huma palavra
do nosso Fr. Luiz de Sousa — São os Bispos
como paredes brancas, onde qualquer preti-

nho deita o seu risco. — Frequentemente me
chegào á máo Cartas sem nome, em que se
censurào, ou louváo os meus procedimentos
do modo como lá parece a cada hum. Já náo
faço caso disto; ainda que náo deixo de apro-
veitar os granitos de ouro, que ás vezes vem
misturados com este cascalho. Ora hontem ti-

ve huma, em que se derriçava fortemente na
minha renitência acerca da vacatura dos Bene-=.
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ficios nos mezes da Rainha, cbamando-se-Ihe
teima, soberba &c. e juntando-se diversos ar-
gumentos desentranhados do fundo do Ultra-
montanismo, que só podem fazer impressão
em quem nunca saudou a sâ Jurisprudência,
Com tudo fez-me espécie o que se referia da
Concordata, a qual eu tinha visto em Lisboa,
e nào me lembro, que lesse humas palavras
táo decisivas contra mim; nem o meu Secre-
tario, que o foi do Senhor D. Gaspar, em cujo
tempo se altercou a mesma duvida, tem noticia
delias. Como nâo tenho exemplar da tal Con-
cordata, quizera que V. m. me alcançasse hum,
para eu me tirar desta equivocaçáo." Depois
de receber o tal exemplar, fallando-me outra
vez nas cartas anonymas, em que me dissera
que ás vezes nao deixava de aproveitar alguns
granitos de ouro, me diz: "Felizmente vejo
pela Copia legitima, que me envia, que tudo
naquelia mina era cascalho; e por conseguinte
só merece desprezo. Eis-ahi o que me alenta;

que ainda em caso de duvida defendo a parte
mais conforme ás leis da igreja, e ao que Deos
quer. Mas que partilha de contradicções ?

Louvado Deos ! porta franca para tudo o que
he requerimento em desabono do actual Arce-
bispo de Braga. Náo importa: assim convém
para o íim, a que aspiro. Tomara que o Se-
nhor semeasse de abrolhos todos os meus ca-

minhos, para ver se este coração se despegava
bem da terra, que tanto o prende este grude,

e visco peçonhento, de que toda está cheia,

especialmente nos lugares mais altos." Só hum
tal espirito he incontrastavel a todos os ataques

de tribulações, e calunmias.
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Novo ataque se lhe fez do género dos erii

que vamos fallando. Em Carta de 10 de Julho

me dizia S. Ex." : "Pelo conteúdo da Repre-

sentação inclusa verá V. ip. a horrível brecha

que se vai fazer no precioso, e nunca assas

louvado estabelecimento do Concurso ás Igre-

jas de Collaçáo Ordinária. Como está mani-

festo por muitas experiências, que na Secreta-

ria de Estado esta sorte de Beneplácitos se

alcança facilmente; conseguida a suspençáo

desíe Concurso pelo celebre ' Aggravo ,
que

agora se interpõe; he aresto para todos os

iiiais: e abi temos os provimentos de Impetras

fervendo em cachão. Ora eu duvido muito que

S. Alteza seja ^ciente de taes Beneplácitos,

licmbre-se V. m. de humas certas palavras,

que ha tempos lhe indiquei, e que certamente

sahíráo da boca do mesoio Senhor. O que

quero, meu bom Amigo, e julgo que também
Deos quer, e toda a Igreja em corpo, he que

N. se interesse neste negocio, apresentando o

Requerimento ao Príncipe, e fallando-lhe com
aquella efiicacia, que pede o caso; e que ve-

liba logo Ordem, que desembarace o Concurv

«o. Nem aqui pode obviar razáo alguma po-

litica; pois tem S.. Ex."" buma aberta a'dmira.

vel na inteilígencia nahiral daquelle Beiíeplar

cito, segundo consta da^'Represehtaçáo r—qus
8. Magestade só concede a faculdade parai im>-

petrar a Igreja no caso, que se oáo proceda a

-Concurso dentro do tempo determinado pelas

Leis :~-qiie he sem duvida como se deve en-

tender, para oáo câhirmos no absurdo de coii-

jdèmnarniQs a aiUhoridade d^ quem* íoniiOJi

lessas mesmas -Leis.
^'

- ^ ; - •'.

TOM. II. li
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Em Carta pouco posterior á que fica ex-
íractada, dizia S. Ex.': "Estou ancioso de véir

o êxito da Representação, que lhe enviei ukU
Hiamente. Olhe, meu Amigo, não se dá maior
velbacadar aggravárao para a Coroa por m
lhes náo deferir á suspensão do Concurso; e
ahi está dormindo o Aggravo na mào náo sei
de que Official df^ Braga sem o puxarem para
o Porto ; tudo a fim de passar o tempo deter*
minado, que be o qur se pertende, para náo
haver embaraço á Impetra, Dirá : E por qne
Báo estimulas o Recurreiite a mostrar melhora-
mento no Aggravo > Eu o digo : por que se o
faço, exponho-me a huma descora posição da^

parte dos Ministros éo Porto, como acontece
ha pouco na causa de bum máo Clérigo: man^-
dei-o tomar dez dias de exereicios, merecenda
outro castigo mais severo:: aggravou ; e nào
cuidou mais bíísso: despertei-o para que an*
dasse com o recurso r tornou a aggravar ; e
assentarão os Senliores Desembargadores que
devia ser provido no Aggravo ; ou, para fallar

mais portugueamente, que á sombra da Coroa
podia ser máo em quanto quizesse: e aqui
verá, que de toda a forma se prendem as mãos
aos pobres Prelados. Dias calamitosos para a
Igreja ! Quem nào ha de desejar v.êr-se a hum
cantinho? Com toda a efiicacia falle, para que
venha Ordem Superior, que desate o Concur»
so : senào acabáráo-se, e com elles o estimui®
mais forte das applicaçòes, assim como a offi^-

cina ordinária dos Parochos iustrnidos.*'

Lembrando es4e mesmo negocio em outra
Carta, diz : "Que successo terá tido a minha
Kepreseutaçào ácerea do recurso da Igreja de
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Entre ambos os rios? Ainda o torno a dizer:

daqui pende agora a sorte de todos os Con-

cursos: o ag^ravo ahi está dormindo; porque

se conseguio o effeito desejado, que he a de-

Biora : e como se náo negáo Beneplácitos, eis-

ahi logo as Impetras fervendo/* Em 21 de

Agosto ainda não havia Resolução; porque
em Carta desta data repete a mesma recom-

mendaçáo, e as mesmas refl^sòes, cuja ver-

dade confirmavão os sirc^essos: pois «m Carta

cie 4 de Dezembro dizia: "Muito tinha que
lhe contar acerca de Renuncias, e Impetras;

mas não ha tempo : <em fim vem aos montas.

E quem são os providos? Porque meios alcaa-

^ào a posta ? Que contractos simoniaes ! Qwe
horrores ! Jesus l Que temo venha por ahi ^l-

gúííi gi-ande castigo. Esta*© as cousas com0
antes do Concilio de Trento: ha-v^ido diuhei-

ro, está certo o Beneficio. Entre outras im-
petras ahi chegou agora mais a d^e huma Igre-

ja ^aga nos m^aes da Rainha, e já provida em
Concureo; e me dizem que estão outras a xíbe-

far. Como está aberto o caminho dos Bene-
plácitos Régios, e a Cúria Romana enthusm-

smada das suas máximas julga supérflua a At-

testação do Ordinário, quem ha de atalhar

esta torrente? Só Deos. Louvado Ell« seja

para sempre, que tanto nos soffre; mas não sei

se será por muito tempo; pois vemos que não

costuma usar da paciência ordinária com as

desordens extraordinárias."

IIII!'
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CAPITULO XXX.

Do que soffre com diversos Aggravos, e Re-^

cursos, que dvlle ííiterpõem.

O QUE o Santo Prelado requeria; que Deos

semeasse de abrolhos todos os seus caminhos-,

bem o conseguia. Dos passos mais legitimoSj

que elle dava nas- fadigas pastoraes, se inter-

punhrtoReenrsos á Coroa, que lhe procuravao

impedir o eíFeito. Já no Capitulo antecedente

Timos o de hum Ecclesiastico : ao menos a

parte do Clero,- que era mais chegado ao Pre-

lado, deveria dar o primeiro exemplo de sub-

missão, e uniáo ; mas infelizmente nào sncce-

dia assim : se não era todo o Cabido, alguns

membros delle daváo assas exercicio á paciên-

cia de S. Ex." Já em Carta de 3 de Outubro

do anno antecedente eu vejo estas. palavras:

"Mandou-me o Núncio huma grande Carta

cheia de Capítulos, que os meus KR. Cóne-

gos deráo contra mim a S. Santidade, todos

sobre o objecto dos Examinadores Synodaes,

para que tinha requerido supplemento do coor

senso Capitular; e m'os remeítia para eu in-

formar sobre elles. Já respondi; e creio que

dei satisfação a tudo que se me procurava:

Teremos o êxito. Aqui conhecerá, meu bom.
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Amigo, como levo a vida trabalhada de lances

mortiticaiUes."

Em Caria de 12 de Junho deste anno se

refere o seguinte: "Quer saber huma novida-

de? Os meus Cónegos, depois de me fazerem

em pleno Cabido o obsequio (como noticiei a

V. m. nesse mesmo tempo) de não acceiterem

a minha ofíerta relativamente ás Maças, com
o fundamento de que eu não era menos Arce-

bispo
,
que os meus dons Sereníssimos Pre-

decessores ; agora sem novo motivo, e só por

inspiração de certo Capitular moderno entrão

no projecto de me esbulhar desta posse, amea-

çando já com litigios. Ora eu, que abomino

semelhantes contestações, e muito mais sendo

de hma caprina, estive para ceder voluntaria-

mente: mas reflectindo que por este modo não

deixa a Mitra de experimentar algum desdou-

ro, tenho determinado representar este negocia

ao Principe, para que o mesmo Senhor deter-

mine o que for servido. Não lhe parece? Veja

V. m. se não he preciso muito de Deos para

conservar a paz com quem assim a detesta:

não podem estar socegados; hão de bolir sem-

pre. O Senhor me dê paciência."

O facto por então foi, que em Sessão Ca-

pitular feita em Sabbado de Ramos se poz em
disputa aquelle uso; e fazendo constar isto

por dons Capitulares ao Prelado, este lhes

estranhou a inconstância, e lhes ponderou que
esta novidade indicaria ao publico discórdia

entre elle, e o seu Cabido, e causaria escan^

dalo; que por tanto lhe recommendava conti-

nuassem como (Ta fites, em quanto no caso se

Dão tomava hum maduro conselho. Ausenta-

t
!
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râô-sè alguns Membros do Cabido paru fora

da Cidade para iiella se náo acharem no dia

de Quinta feira maior, dia, em que se faz uso

das ditas Maças : porém os Residentes satisfi-

zerão ao costume : com tudo constando a S.

Ex.^ que continuava a fermentação, para ata-

lhar o progresso fez no raez de Agosto huma
Representação a S. Magestade expondo as ra-

zões, que o favoreciáo nesta pratica, e a com-
municou ao Cabido em huma Carta, em que
lhe dizia, que como amava á justiça, e a ver-

dade, não queria tratar este negocio escondi-

damente; e que por tanto reflectisse elie nos

fundamentos alli allegados, tornando-lhe de-

pois á remetter a Representação para a pôr na

presença de S. Magestade. Fez-&e Sessão so-

bre este assumpto, e em resulta delia foi o

Deão da parte do Cabido agradecer ao Prela-

do a candura, com que este o tratava, certifi*

cando-o que lhe havia corresponder coto outra

%ual, participando-lhe à sua resposta, e que

então lhe enlregariáo a mencionada Represen-

tacão. A seu tempo veremos qual foi o cum-
primento desta promessa pela parte menos sã

do Cabido.
I>e fora desta Corporação não faltavão

Rectirrentes dás Ordens do Pastor. Em Carta

de 20 de Novembro me dizia S. Ex." : "De
fres AggravOS, a que tenho agora de respon-

der, hum he mais notável, informado das des-

ordens de certo Parocho, ordeno que se reco-

lha a Casa da Cruz para tomar dez dias de

exercicios espirituaes : aggrava : não he cora

tudo provido pêlo Juiz da Coroa, homem cer-

t'amé^t« das mais bellas intenções : espera- se
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que saia do Porto; fica outro servindo; met-
tem-se embargos; senão quando apparece hu-
ma sentença de mais de quatro folhas, em que
sou esfateado. Eis-aqui huma das grandes ra-

zões : que mandando aos Paroclios tomar ex-
ercícios, infrinjo a Lei da Residência ; e que
a Oração melhor he que a tenháo no exercicia

das funções pastoraes. Veja V. m. como se

conforma esta máxima com a dos Padres da
Igreja, e mesmo com o exemplo do Chefe de
todos os Pastores."

Outro Recurso foi de certa Mulher reco-

lhida a hum Conservatório, a requerimento d^
seu Marido ausente, a que S. Kx/ respondeo
em 14 de Agosto. Proferio-se A cordão em 14
de Outubro, em que se dá provimento á Re-
currente. Ha segunda Resposta do Prelada
de 27 de Novembro, dando as razões por que
nap t^m cumprido a Cart;».^
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CAPITULO XXXI.

Cuidados a respeito de Ordinandos,

e dos Órfãos.

Ao mesmo passo que lutava com os díscolos,

cuidava em formar Clero que viesse a ser obé>

dienie. Em homa Carta deste amio me diz S.

Ex.^: "Pode V. m, segurar a quem lhe fallou

pelo Ordiuando N. que está servido: tinha

,boas informações delle ; he quanto basta : an-

tes de receber a recommendaçáo de V. m. já

estava na Lista. Tomara que Braga se persua-

disse, que nâo sáo empenhos que me fazem

força, mas a justiça da causa. Porém náo he

possível desenganar-se; querem que ordene á

toa, como quem mette lenha ao forno. Deixai-

los'; o tempo os ha de ensinar/' E em outra

Carta: "Estou cora exames de Ordinandos en-

tre mãos : e como oào gosto que escape algum

pela malha, he forçosa a minha assistência."

E que diremos do cuidado nos Orfáos,

de cujo Seminário deviáo também sahir alguns

para o Clero? No fim do Cap. XV. dissemos,

que cootinuariamos a ver o progresso assim

deste estabelecimento, como do Seminário das

Orfás. Vimos também na Conta da despeza

do anno passado de 1793 a grande somma, que

se havia empregado nos ditos dous Seminários.
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Em Carta de Dezembro desse mesmo amio me
dizia S. Ex.': "Quizera fallar-lhe nos dous Se-

minários de Orfáos ; mas náo ha tempo : sem-

pre digo que váo tomando huma linda face: o

das Meninas está completo , e já em acçáo

com quarenta e tantas alumnas por principio.

Tomara que -visse este rebanho de cordeirinhas

arrancadas da boca do lobo; por que todas

são das mais desamparadas, e algumas bem
próprias para servirem ao intuito do dagrão in-

fernal. Ahi estáo agora instruindo-se em tudo

que convém a huma Mâi defamilias; depois

easáo com Officiaes; contribue-se-lhes com al-

guma cousa para o seu estabelecimento, e fica

huma familia talvez bem útil á Religião, e á

Sociedade. Náo lhe parece arbítrio judicioso ?

Mas deve pedir a Nosso Senhor, que o abenr

çôe; que sem isso estou persuadido que he ti-

rar agoa do poço em cesto roto." Eis-aqui por

que todos os seus estabelecimentos em ambas
as Dioceses, que regeo, tanto medraváo, sen-

do sempre fundados na desconfiança de si, e

confiança em Deos. Continua S. Ex/: "O ou-

tro Seminário vai tomando maior pé : agora

lhe junto mais huma Casa, que me custou oito

mil e tantos cruzados para se alargar; e por

tempo virá a ser edifício vasto : já andào na
Grammatica Latina huns dez, ou onze esco-

lhidos, os outros destinados para ofíicios, se-

gundo a sua inclinação. Mas isto, meu Ami-
go, sem fallar na despeza, que cuidados e mor-
tificações náo traz comsigo ? Louvado Deos,
que me dá génio, e também algum bocadinho
de gosto innocente, vendo em parte o meu tra^

balho bem logrado.*'

TOM. II. Ek
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Em Carta de 24 de Abril deste anno vejo

osegMiiíite: "Vai copia de huma Representa-

ção, que faz o íieiíor do Seminário a S. Ma-
gestade para conseguir o Régio Beneplácito

respectivamente á pensão, que pertendo para

Q Seminário dos Orfáos: espero de V. m. &c.

O Beneficio rende muito mais do em qne vai

lotado; e se agora paga de pensão quinhen-

tos e lantos mil réis, muito melhor poderá pa-

gar trezentos depois da morle do Reservata-

rio, que he quando requeiro, que a percebáo

os Orfáos."
Como fundara este Seminário debaixo da

protecção, e invocação de S. Caetano, não se

esquecendo de cousa alguma que pudesse con-

tribuir para augmentar a devoção, tendo visto

bumas Novenas ordenadas por hum Sujeito

da minha amizade, e escritas perfeitamente,,

me recommendou^ que lhe rogasse quizesse

eompôr a de S, Caetano, e me diz em huma
Carta, depois de feita a encommenda, o se-

guinte: "Para este anno já não servirá; por-

que resolvi anticipar a Festa por alguns moti-

vos. Regalei-me, meu Amigo, no dia da tal

Festividade, que foi o mesmo da coUocação da

Imagem do Santo: de manhã Missa; de tarde

Te Deum, tudo de musica, e cantada só pelos

Orfóos; dous Sermões recitados pelos mesmos.

Parece-me que Deos se agradaria, assim como

observo que agradou aos homens." Assentei

que não devia omittir estas particularidades,

por darem a conhecer o adiantamento que ti-

nhão os Órfãos dentro em tão pouco tempo da

fundação do Seminário.

Em outra Carta dizia S. Ex.' : "V. m, sa->
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be o empenho que tenho pelo Estabelecimento

dos Orfôos, e Expostos : actualmente existem

30 em huma Casa da Mitra; e muitos mais se-

riáo se a Casa tivesse capacidade : he hum
gosto ver a edacaçáo que levâo : bem parece

que Deos abençoa este designio. Cuidava em
formar edifício com aptidão para abranger até

o numero de 300, para o que se trabalha em
arrancar pedra, e preparar as madeiras neces-

sárias No meio desta fadiga occorre-me huma
lembrança, que julgo nào devo desprezar. Ha
hum Convento em Braga, onde se achão pou-

cas freiras , todas para cima de 50 annos, e

pobríssimas/' &c. Propõe então a mudança,

que podião ter, e conclue : *'Eu de boa mente
completaria 200 réis por dia a cada huma, em
quanto vivesse, só com o intuito de que o tal

Convento ficasse servindo para os Órfãos, e

Expostos.'* &c. Recommenda-rae que propo-

nha este projecto á Junta do melhoramento.

(Esta Caria não tem data, e pelo seu conteú-

do quer-me parecer que seria anterior em data

a algumas, das que ficão acima extrahidas

;

mas porque só fiz reflexão nella depois dos di-

4;os extractos, he que vai neste lugar.)

vKk2
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CAPITULO XXXÍf.

Quarta Visita,

X ORQUE nas três Visitas antecedentes tinha o

Pastor, como vimos, chegado a concluir a re-

gista do seu numerosissimo rebanho, não se

apressou neste anno a sahir da Cidade no tem-

po costumado ; mas nâo lhe soffreo o coração

acaballo sem empregar algum resto delle em
hunia verdadeira peregrinação pastoral. Elle a

descreve em buma Carta escrita para o Mos-
teiro de Viana do Alemtéjo em 2 de Novem-
bro : "Agora (diz) ando eu proseguindo a Vi-

sita por hum modo custoso, mas muito bndo,

e engraçado: escolhi dous Parochos, homens

de Deos, assas instruidos, e zelosos da salva-

ção das almas; e com elles, e alguns criados

mais necessários, me puz a caminho a pé, o fa-

to era hum carro; e vamos por aqui enxotando

os dragões dos vicios; e creio que fazendo al-

guma cousa, que não deixará de ser do agra-

do de Nosso Senhor. O teor de vida he este:

de madrugada levanta-se hum, e faz oração

ao Povo : ás 9 horas sobe outro ao púlpito, e

prega até ás dez e meia, ou onze : entre tanto

digo Missa, e confessão-se muitas pessoas;

para o que concorrem sempre vários Sacerdo-
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tes: depois cbrismo, e prego ordinariamente

até luima hora: ás três vai para o púlpito o

Companheiro que tinha feito a oração de ma-

nha: por fim chrismo ; e se ha tempo, torno

a fallar ao Povo; Trazia isto no sentido ha

tempos; em fim resolvi-me este anno a pollo

em praxe ; estou enfeitiçado com elle. Vou de

huns Lugares para outros no meio de huma
procissão de Ecclesiasticos." &c.

Escrevendo-me de S. Miguel de Cabaços,

quatro dias depois, me dizia : "Ainda escrevo

esta da Visita; mas recolho-me logo a Braga,

por causa do tempo, que náo dá lugar a nada.

Oh ! que linda cousa foi esta digressão ! pare-

ce-me que rendeo bastante para o Ceo : pelo

menos tera-se-lhe trabalhado á consciência/*

Refere entào o teor do trabalho, do modo que

já acima fica dito; e continua : "Náo lhe pa-

rece assas bella esta forma de Visita? Eu lhe

confesso que ainda que algum tanto custosa

tem-me encantado a alma ; e a penna que te-

nho he de a principiar táo tarde ; mas fico ad-

vertido para outro anno. Olhe, meu Amigo

,

náo sei que tem esta simplicidade Apostólica,

que até o Povo gosta, e se edifica. Pois os

Ecclesiasíicos! hontem, por chover muito, per-

guntei a hum Parocho se tinha vindo a cavai-

lo; respondeo-me: Pois o meu Prelado anda

a pé por estas lamas, e eu hei de ter animo

para andar a cavallo ? Edifiquei-me muito da
palavra.'' A Carta antecedente concluia elle

por estas palavras : "Pedi a N. Senhor, que

abençoe as minhas diligencias, e fadigas, que

já se sabe que sem isso serão todas frustra-

das." Náo podiáo deixar de ser abençoadas?

iiliii
ilInS.
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(como o temos visto) tendo sempre a raiz nesta

humilde desconfiança de si. Não conservo o
rol da despeza deste anno ; mas sim huma
Carta de Janeiro seguinte, em que S. Ex/ me
diz: "Quero que veja o rol das minhas despe-
zas do anno que acaba: excederão muito o re-

cibo; mas parece que o Senhor abençoa os de-

sejos de acudir á misera humanidade."

CAPITULO XXXIIL

Idéa dada pelo mesmo Prelado, do estado pre-

sente da sua vida.

V^GMECEMOS este anno pela pintura que ó

Prelado faz do seu próprio estado espiritual,

€ corporal, e da complicação dos seus traba-

lhos , e amarguras. Fallando-me em huma
Carta, sobre huma diversão, que eu tivera,

sahindo de Lisboa, diz: ^'Quem me dera hum
semelhante desafogo ? Desejos inúteis ! Braga,

e sempre Braga pezadissima; eis-aqui a minha
partilha : nem cuide V. m. que a sua dureza

se amolga com a successão dos dias ; antes

parece se aggrava progressivamente. O certo

he, meu Amigo, que as rodas desta maquina
sempre tem hum jogo bem exquisito: ninguém

o pensa: quanto a mim, já não sei como me
feei de haver : vou para acudir a huma roda,
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genáo quando desandào hnmas poucas; e tudo

parece que se esbandalha ; entáo isto por tal

feitio, que se nâo pode comprebender : por

luais que faça nunca se contentáo; sempre lhes

fede, e sempre grunhem : Cartas anónimas

cheias de declamações , de invectivas , de

ameaças, isso he trivial. Pois hunia casta de

arbitristas costumados a governar o mundo em
secco, quanto me amoíináo com o resultado

dos seus cálculos ! Que direi dos Aggravos, e

Appelações mesmo fomentados por alguns dos

meus Ministros; das Renuncias, e Impetras;

desta nuvem enfadonha de empenhos para Or-

dens , e Dimissorias ; deste— . Jesus ! Para

que eu estava reservado !

Para aggravar esta angustia concorriao

ainda duas circumstancias pessoaes; a sua na-

tural sensibilidade, e o máo estado da sua saú-

de ao presente. Quanto á primeira, se me ex-

plica etle com a sua costumada energia em hu-

ma Carta, na qual, querendo fallar na morte

de huma Pessoa da nossa amizade, me dizia:

"E V. m. nem se quer me diz huma palavra a

este respeito. Acaso julga que o meu coração

se petrificou em Braga? Pois saiba que nesta

parte estou cada vez mais sensivel ; e que ne-

nhum intervallo de tempo, ou de lugares pode
apagar no meu coração a doce impressão de

huma amizade santa, ainda que prescinda al-

gumas vezes daquelles sinaes equívocos, por
onde se manifesta commummente/* Da saúde

fallando em Carta da mesma data, escrita para

o Mosteiro de Viana do Alemtéjo, diz: "Ando
adoentado, por conta de humas convulsões do
coração, ou nào sei que, que sinto ha tempo.

I

i
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que me dá algum cuidado: huma noute destas

tive hum ataque, que me pareceo mortal. Deos
seja bemdito, que tantos avisos me dá para

que eu me converta. Pedi-lhe com anciã, que
com estas graças exteriores me liberalize aquel-

la interior, e efficacissima que dá o querer, e

o concluir com perfeição toda a obra/* E em
outra Carta, escrita algum tempo depois: "Ti-

ve huma constipação com febre, e outras in-

commodidades, que me obrigarão a remédio

maior : ando mal sadio : eu mesmo me desco-

nheço ; em fim caruncho da velhice/'

Mas com que armas se achava elle sem-

pre adereçado para vencer todas as tribula-

ções ? Julguemollo não só pelas suas acções,

mas pelas palavras, que nacem da abundância

do coração. Em huma Carta escrita por este

tempo a pessoa, que se queixava de tribulação

de espirito, vejo eu táo excellentes documen-

tos, que não devem ficar escondidos : "Mise-

rável vida humana ! (diz elle) quem não dese-

jará azas de pomba para voar para muito lon-

ge deste corpo de morte, e vêr-se livre por hu-

ma vez de tão funesta, e interminável luta!

Ora pois console-se scieris eamdem passionem

ei, qucB in mu7ido esí, vestrcB frateriiitati Jieru

Todos são tentados de hum, ou outro modo.

Conheço huma pessoa, que se considera sem-

pre pendurada por hum fio sobre o atoleiro da

sua miséria, e assim anda repassada de temor,

sem cessar de clamar: Ne derelinquas íiie, Do-

mine Deus meus ^c. E diz ella que á medida

que cresce na idade, sente redobrar o comba-

te, e o susto desuccumbir: aleuta-se porém

muito com esta máxima constante da Moral
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Christá :— que ninguém pode ser culpado aos

olhos da Justiça Soberana, se náo he livre

commettendo o mal ; menos que se nâo tenha

posto por sua falta na impossibilidade de o

evitar.—Ninguém pode deixar de sentir o que

se passa na sua alma, e no seu corpo :
para

que pois me hei de afiligir com lembranças,

que náo sào sujeitas ao meu livre arbitrio, e

que por conseguinte me não podem fazer réo

de crime? Quem sabe? Talvez por náo distin-

guir o sentimento do consentimento, no seio

mesmo da victoria julgarei estar vencido, e

que cedo á tentaçáo no mesmo tempo que lhe

resisto: e talvez que a este combate deva eu a

minha felicidade. Será a escova, e a vara,

com que o Senhor quererá desentranhar o pó

da soberba, que se introduz no meu coração;

ou será a palmatória, e o açoute, com que me
ensina; ou remédio para me curar; ou era

fim degráo para subir mais alto no Ceo. Seja

qualquer que for o fim , sempre estou certo

que he para meu bem: basta: Lanço-me no

seio da amável Providencia, como hum meni-

no no re,2:aço da carinhosa mâi, e descanço.'

Era isto escrito ao correr da penna, em Carta

familiar, entre outras cousas : e que melhor o

escreveria em discurso estudado outrem, que

náo andasse táo cheio deste alimento espiri-

tual ? Este mesmo lhe inspirou o Testamento,

que por este tempo escreveo. (1)

(1) Tem a data de 26 de 3Mio de

TOM. II. 1.1

1795.
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CAPITULO XXXIV.

Sobre Renuncias, e Impetras de Igrejas i

& Recursos,

xLntrando agora especificamente em cdtãds

liunia daquellas cousas,, de que vimos no Ca-
pitulo antecedente que o Prelado se lamenta-

va, comecemos pela que talvez lhe dava mai*
cuidados, e mortifi€açòe&, isto he, as Renun-
cias, e Impetras de Benefícios ou fossem Pa-
rochiaes, ou Canonicaes, e os Recursos. Em
huma Carta,, tocando em hum caso, entáo

acontecido em Braga, da prizâo de dous Ec-
clesiasticos diz: "Eis-aqui o fructo das Re-
nuncias inconsideradas, que nâo tem por mo~
tivo senáo carne, e sangue, e dinheiro/* E
pintando em poucas palavras o público com^

fortamenío dos prezos, continua : "E o pobre

Velado vendo estes desaforos sem lhes poder

dar remédio; porque contra os graúdos já se

sabe nâo se forma Summario de culpas por

falta de testemunhas, que queirào depor a ver-

dade : de correcções zombâo : outro qualquer

procedimento lá acha sempre a barreira da Re-
lação do Porto apostada a livrar os súbditos

náo das violências, mas da justa sujeição aos

legítimos Prelados. Digo-lhe, meu Amigo, que

^
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se o Governo não toma isto na sua Considera-

ção, e náo usa de toda a severidade da Lei

com semelhantes excessos, recommendando ao

mesmo tempo aos Ministros Seculares mais

izelo pela honra de Deos, e pelo credito da-

4juelles, que substituem o seu lugar na Igreja,

actum est de Disciplina Canónica ; e talvez de

mais alguma cousa. Ainda nâo ha muito que

li em hum Papel mui erudito, e era estrangei-

ro, que huma das causas principaes, que in-

fluirá para esta calamidade da França, tinha

sido o demasiado favor dos Magistrados poli-

ticos nos aggravos dos Súbditos contra seus

Superiores. E com eífeito dizem cá os meus

Francezes, que isto tinha chegado ao maior

excesso. Mas a Relação do Porto, se continua,

como até agora, cedo lança a barra adiante ; e

náo somente a Relação, mas os mesmos Mi-

nistros de primeira instancia ; causa espanto o

desafogo, cora que . . . não mais, nada. Deos
íiccuda pela sua misericórdia.'*

Em outra Carta leio o seguinte : "Certifi-

câo-me que agora se acaba de fazer hum cele-

bre contracto entre N.e certo sujeito desta Ci-

dade. Renuncia aquelle em hum filho deste,

recebendo treze mil cruzados, e trezentos mil

réis, m quocumque stalu. INâo lhe parece esta

Renuncia muito Canónica, e legitima? pois as-

sim tem ido já humas poucas: e tudo passa:

Deos nos acenda por sua infinita misericór-

dia, isto nâo terá algum remédio? Converse

com NN, e depois diga-me se o descobrem^

que o quero alcançar seja como for/* E em
-outra, escrita andando em Visita : "Náo sabe?

jEscrevem-me de Braga que já tomara posse

l12
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do Canoriicato de N. aquelle famaso N, qne
tanta bulha tinha feito para me extorquir a At-

testaçáo ; e o que he nnais
;
que tudo isto con-

seguio contra vontade do dito N, que só per-

tendia renunciar em hum seu Sobrinho : para

o que chegara a aicançar Beneplácito Régio.

Não se vio maior postergac^íio das Leis Eccle-

siasíicaí^." E em outra pouco posterior: "Es-
tou fora de mim pelo que se passa a respei-

to de Impetras e Renuncias. Século infelicis-

simo ! onde os acontecimentos mais inverosí-

meis nesía matéria se vem postos em praxe.

Louvado Deos, que por seus justos Juízos as-

sim permitte tantas, e tão enormes infracções

da Disciplina Canónica. Não sei aonde isto

vai dar comsigo. Eu direi o mais para outra

Gccasiào/'

E com effeito na Carta, qne se seguio a

esta, leio: "Estou assas mortificado por conta

desta alluviào de Renuncias, e Impetras, de

que vejo alagada toda a Diocese. Louvado se-

ja Deos, que assim o permitte, talvez para

castigo das minhas negras infidelidades. Nin-

guém pensa as consequências funestíssimas,

que tem esta desordem : hum Pastor sem vo-

cação legitima he hum flagello da ira de Deos^

que estraga tudo. Ora que siuaes mostrão des-

ta vocação os que buscão semelhantes trapei-

ras para se introduzirem na Igreja de Deos?

De lagrimas, e gemidos he isto digno, e não

de palavras.'*

Ao mesmo tempo o atanazava a vacatura

das Igrejas dos mezes da Rainha, como elle

novamente exprime em Representação, que

agora repete por occasiáo de vagar mais huma.
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começando assim : *'A Provisão das Igrejas

Parochiaes, que vagão nos raezes, em que o

Papa contempla a Nomeação de V. Magesla-

de, tem sido, e he o assumpto da minha quo-

tidiana reflexão, ou para condescender cora a

vontade de V. Magestade, ou para manter a

praxe, que achei observada nesta Diocese. E
quanto mais me profundo na combinação das

circumstancias, tanto mais me sinto convenci-

do da força das razoes, que ao principio con-

sultei, e que tenho exposto a V. Magestade (1)

para continuar no systema de eleger hum só

dos Concurrentes, huma vez que as mencio-

nadas Igrejas são providas em Concurso, na

forma da mesma Concordata." Repete então

summariamente os fundamentos desta sua opi-

nião : porém o pezo, que lhe fazia estarem as

Igrejas sem próprio Pastor, lhe suggerio hum
arbítrio, que expõe na maneira seguinte :

"Prescindindo pois deste objecto, que es-

pero ainda venha a merecer o voto de V. Ma-
gestade ,

passo já a expor a V. Magestade

que para evitar todo o escrúpulo, e receio de

injustiça, tomo a resolução de não pôr a Con-

curso as Igrejas mencionadas : e para acaute-

lar o perigo da Simonia, Impetras viciosas, e

que os menos dignos se sentem na Cadeira

Pastoral, fins, a que se propoz o Concilio

quando prescreveo a forma do Concurso, me
lembro de dar conta a V. Magestade de cada

huma das que vagarem nos mezes respectivos,

nomeando três, ou mais Ecclesiasticos, que

forem beneméritos, e proporcionados, a fim de

(1) Vejão-se os Capítulos VII. e XXÍV. deste Liv».



270

'<|ue V. Magestade prova a Igreja naqnelle,

que for do seu Real agrado, independente dos

meios, que se applicào, e que sáo contrários

ás rectíssimas intenções de V. Magestade. A
isto me conduz, além dos mais motivos, o ze-

lo, com que devo solicitar que as Parochias

sejáo providas de Ecclesiasticos exemplares

;

rpois me mostra a experiência, que nas Fre-

guezias, em que os Parochos sáo bons, tem
V. Magestade vassallos fieis, e obedientes, e

eu ovelhas dignas de benção ; acontecendo o

contrario nas outras por falta de conductor/*
Reduz entáo a eíFeito este arbítrio, pro-

;pondo a S. Magestade para a Igreja, que prô^

ximamente vagara, cinco Sujeitos beneméri-

tos; econclue: Eis-aqui, Senhora, o que me
conduz agora á presença de V. Magestade: e

squando o meu projecto nào mereça a honra da
Ápprovaçáo de V. Magestade, ao menos espe-

•ro conseguir a da desculpa, que parece admit-

-tir huma matéria, em que só tem parte o zelo

pelo bem da Religião, e do Estado/* He da-

tada em 26 de Novembro de 1895.

Na Carta, que acompanhava esta Re-
presentação, que eile queria sujeitar aos votos

de algumas Pessoas antes que chegasse á pre-

«ença do Príncipe, diz: "Estou desenganado,

-que N. nào cede da sua opinião : e como por

'.outra parte observo os grandes males, que re-

«nltáo ás Igrejas tanto por carecerem por largo

tempo de próprio Pastor, como, e ainda mais

ípor serem providas do modo, que se vê, sem
•alguma selecção de Sujeitos, valendo somente

o que tem dinheiro, ou empenhos; tomei este

expediente, que julgo não desmerecerá a ap-

^d^^^
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provação ão Principe Nosso Senhor, e até do

mesmo José de Seabra ; visto que a sua duvi-

da consistia em que eu propunha só hum a

S. Magestade ; e agora proponho náo só três,

mas quatro, e einco, e quantos o Príncipe foF

servido: porque em fim nâo versa o meu es-

crúpulo senáo a respeito do Concurso, vendo

que se lhe procurava alterar a natureza, e per-

turbar aquella ordem táo sabiamente estabele-

cida pelos Padres Tridentinos. E náo he mal
privar as Igrejas das vantagens, que tirào do
provimento por Concurso ? He sim ; mas em
taes circumstancias pede a razão, que se pre-

fira o menor mal; muito particularmente quan-
do pela misericórdia de Peos em quem pro-

põem ha huraa vontade imparcial, e só ten-

dente á gloria de Deos, e á salvação das al-

mas. Talvez que então, nào estando já restri-

cto aos breves limites do Concurso , poderá
fazer melhor escolha. Náo lhe parece ? Ora
inste nisto, para que livremos a Igreja de tan-

tos absurdos, que se estáo perpetrando debai-

xo da capa das malditas Impetras, sem tino,^

e sem nenhum discernimento das pessoas. Já
sobre este Beneficio, sei eu (náo obstante ser

de pouco rendimento, e em lugar frigidissimo)

que andáo muitos Pertendentes apostados a
quem ha de levar a posta, seja como for/' &c.

Em Carta escrita depois de receber a
resposta á precedente , diz :

" Parecia-me
aquelle meio o mais prudente, e legitimo nas
actuaes circumstancias ; e confesso que ain-

da depois de vêr os inconvenientes, que V. m.
pondera, custa-me muito a accomodar-me ao
voto de N, pelas razoes, que elle mesmo sabe,

m
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Nâo ha duvida que bé cousa nova, e náo tem

apoio 110 Concilio. Mas tem por ventura al-

gum fundamento no mesmo Concilio, ou em
outra qualquer Lei Ecclesiastica o arbitrio de

querer que o Soberano seja Juiz do Concurso

para decidir eiii favor do mais digno, com to-

tal exclusão do parecer do Ordinário? Em
fim rogo-lhe que tornem a reflectir no caso;

e eu também o farei com a possivel madureza,

em ordem a conhecermos a vontade de Deos

neste negocio de tanta importância para a sal-

vação das almas.'*

Em Carta pouco posterior á que fica ci-

tada, se lem as palavras seguintes: "Estou

pasmado de vêr tanta confusão de idéas a res-

peito das Igrejas vagas nos mezes da Rainha,

Que no caso, de que se trata, o Concurso ser-

ve para o Padroeiro vêr a quem deve apresen-

tar! Pois estes Benefícios perderão a natureza,

que tinháo antes da Concordata? Erâo de Col-

laçâo Ordinária, e Concurso livre, assim co-

mo sáo todos os que ainda hoje vagão nos me-

zes do Papa: quem os fez de Coliaçào neces-

sária? Por ventura a Concessão Pontifícia?

Mas quem se ha de persuadir que o Papa con-

cedeo á Soberana outros direitos diíferentes

dos que elle tinha pelo Tridentino? E podia-o

elle fazer sem prejuizo dos Bispos? Que causa

para hum golpe tão profundo, e sensivel no

Direito Commum ? Ao menos devera declarar

aos Bispos este dogma da nova Disciplina^ e

não deixar as cousas em tamanha confusão,

que não sabe hum pobre Prelado para onde se

ha de voltar, sem ferir a consciência. Pergun-

to ainda: Se estes Benefícios sáo de Padroado,

1
»:' I
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porque Me ãe vir Bulias de Roma, e sem el-

las nào ha provimento? Mostrem-me huma

Igreja de Padroado legitimo com esta sujei-

ção: todas sáo providas independentemente de

Bulias Apostólicas. Seriâo então aquellas de

hum Padroado bem singukr. Com effeito esta

por lá isso assas rigorista. Até os Padroeiros

devem ver as Actas do Concurso, sem o que

não poderão dar a Apresentação na forma do

Concilio. Entáo muito mal fazem os Ministros

íla Meza da Consciência, que para os Provi-

mentos das Igrejas do Ultramar náo requerem

senào qne os Bispos lhes proponháo três dos

Pppositores. O mesmo Seabra se contenta

com isto
;
pois he só o que me determina no

Aviso. Em fim Deos Nosso Senhor pela sua

misericórdia se -compadeça de mim, inspiran-

,do-me o <jue devo obrar neste «aso
;
pois sabe

"qual he a minha intenção. E V. m. me dirá

ijual he a ultima resolução/*

Entre tanto procurava, quanto estava da

,sua parte, prevenir para o futuro os meios si-

nistros de entrarem nas Igrejas, creando hum
Clero instruído, e exemplar; difficultando De-

missorias, e cohibindo a acceleração em subir

ao Sacerdócio. Em Carta mais dos princípios

deste anno me dizia S. Ex.': "Ha pouco qu«

me chegou o Beneplácito para admittir trinta

Ordiuaiidos. Veja V. m. que número este para

hum Bispado de 1300 Parochias : e então a

causa, que deo o Ministro de Estado he que

tem graça t—que como eu era tào escrupuloso,

e prolixo nisto de dar Ordens, bastaváo aquel-

les : podia antes concluir, que a prohibiçâo se

jnão entendia comigo ; e era mais natura^o

TOM. II. Mm

illlil] '

I
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Queira V. m. declarar-me outra vez o nome
desse Pertendente, por quem fallou N, que
quero vêr se aeho informações nos termos. O
outro, de que trata esta ultima Carta, melhor
será, que venha ordenar-se de Presbytero em^

Braga. Cada vez tenho mais razões para dif»

íicultar estss licenças: ninguém cuida certa-

mente o mal , que isto arrastra : náo podem
avançar por cá ; já se sabe, achaque nos cos-

tumes, ou na instrucçào : pilhâo a Demisso-
ria ; ordenáo-se , e ei-los ahi logo passeando

HO Arcebispado , e mesmo apresentados em
Benefícios, como agora aconteceo com hum^
que por este modo se ingerio em huma Igreja

da Coroa."
Por outra vez, respondendo a certo em-

penho, que lhe fizerâo por minha intervenção,,

me dizia: "O meu Commensal N. não he raáo

Rapaz; e&tudou Filosofia, e continua naTheo-
logia; e lambera mostra inclinação á pieda-

de, frequentando os Sacramentos: porém não

o julgo ainda com as disposições necessárias

para pastorear almas : deixemollo receber a

Ordem de Presbytero; pois tem só Menores, e

lhe faltão ainda alguns dous annos para Missa:

entre tanto poderão ir transluzindo mais dis-

tinctamente os sinaes de vocação." Em res-

'posta a outra recommendaçáo dizia: *'Ainda

agora consegui a informação do Minorista N:
he feita por hum Parocho muito virtuoso, e

instruido . . . Não nos desenganaremos que de

ordinário os que seguem esta vereda são de
hum merecimento equivoco, e muito suspeito;

e por isso mesmo que receião, que cá os não
attendão, fogem para a Corte a mendigar paf

trocinios?"
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Já se sabe qne continuava com calor <5

meio mais próprio para formar hum bern, qual ^

era o do Semanário Ecclesiastico : e ainda o '

dos Orfáos concorria em alguma parte para o

mesmo fim. Deste me dizia S. Ex.' nos prin-

cípios do presente anno : *'Os meus Orfaos fi-

2eráo agora huma função, que attrahio os ap-

.plausos geraes da Cidade. Vão-se desenvol-

vendo lindíssimos talentos : se o Senhor aben-

íçoar a Obra, cuido será muito vantajosa a hu-
Í|iiÉ!

,ina e outra Republica : já vâo chegando ao mm '

rcento."

CAPITULO xxxy.

Novas provas da sua cmnmiseração, e caridad^^

Nao se continha a caridade do Prelado em
acudir aos pobres, que podemos chamar seus;

isto he, as suas ovelhas; desejava abranger a

tudo o que lhe constava de necessidade ainda

dos estranhos. Já vimos os soccorros ,
que

prestou aos Francezes emigrados. Neste anno

se lhe oíFerecem novos motivos de sensibilida-

de ao seu passivo coração. Em 5 de Fevereiro

€Screvendo-rae S. Ex.^ me diz : *'Tenho gosto

que V. m. leia essa Carta do Bispo de Acqs,

que mette compaixão. Se eu uáo estivesse tão

opprimido de despezas, como lhe ha de gôu-
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sstar pela relação annual do Cónego IVranoel

Raraos, onde verá que o gasto do anno, que
acabou , excedeo muito o recibo , bem sei o

que havia de fazer: porém náo posso acudir

a. tudo. Lenibra-me propòr-llie bom arbitrio

de Caridade: fallar V. m. com esta Carta a

NNN, ou outras Pessoas de igual probidade;

e fazermos todos buma pequena Collecta para

o soccorro náo só deste Prelado, mas de ou-

tros Eccl^siasticos, que existem na Hespanha,

e sei que padecem grande necessidade, talvez

por ser excessivo o numero de expatriados-

Francezes, que concorrerão para aquelle Rei-

ijo. Ao meu Procurador passo ordem para en-

tregar a V. m. 5- moedas, caso que se consiga

mais alguma cousa das mencionadas Pessoas,

para se fazer ao Bispo buma remessa decente.

Sobre a outra esmola mais geral, dir-me-ba

V. m. o que sentem as Pessoas nossas amigas;

e sendo-lhes grato o desígnio, também contri-

buirei com o que me for possível: porque na

•verdade fere-me vivamente o coração a penu-

ria extrema, em que se acháo tantos Ministros

deDeos; eisto só pelo náo offenderem com
hum execravel perjúrio : nem posso acabar

comigo, que bajáo os Inglezes, e outros que

estáo fora da Igreja, exceder-nos táo desmar-

cadamente em generosidade para com Catho-

licos. Em outro Século, em que a Fé náo es-

tivesse táo apagada seria isto motivo da maior

confusão. Mas que ha de ser? Reina o egoi-

smo: Unusquisgue quúírit quce sua sunt Sfc.''

Succedeo ter eu sabido de Lisboa ao tem-

poi que chegou esta Carta, e demorar-me por

íáxÁ. alguns mezes ; e ainda antes de me reco-^

IJ i !1
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Iher, recebi outra de S. Ex.', em que me (íi-

2ia : "E a contribuição para o pobre Bispo de

Acqs? Olhe que me consta se acha em grande

necessidade, e he justo acudi r-lhe com algu-

ma cousa: falk aos Amigos, e com as cinco

moedas, que receberá do meu Procurador ve-

ja se lhe pode fazer alguma reinessa em ter-

mos." Algum- tempo depois me repetia S. Ex.*^

a mesma recommendacáo; mas estando eu ain-

da fora, e me dizia: "Bem me tem custado esta?

demora na remessa para o Bispo de Acqs: coi-

tadinho ! Continuamente escreve a hum Fran-

eez meu Gommensal, lastimando a sua necessi->

dade. Veja ainda mesmo por Cartas se pede fa-

zer alguma pequena Collecta; trinta, ou vinte

moedas, ou o que for
;
que tudo serve a queni'

está em consternação. Senáo fosse a despeza'

que eu faço com 19 Francezes em Casa, 20

em Tuy, e 2 em Orense, além dos gastos'

enormes com a obra do Seminário, náo convi-

daria certamente mais ninguém para huma-

cousa de tanto merecimento." Estas despezas^

o inipossibilitáráo para fazer este anno outra,

que intentou em beneficio do seu Clero, man-
dando imprimir hum Ti^atado, que fizera tra-

duzir, sobre o modo, por que o Sacerdote se

deve santificar por meio da reza do Officio Di-

vino,- e da Celebração do Sacrificio d^ Missa

;

de- que ao diante faíkremos.

Neste anno não teve que lutar com per-

tençòes de Conventos de Freiras. Havia-mc
S. Èx.^ communicado nos fin& do anno antece-

dente (como vimos no Cap. XX VIII. deste

Liv.) que tinha resolvido mandar deitar nova-

mente o habito, e dar principio ao noviciado»
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ás duas Noviças do Convento das contendas-

Escrevendo-me a 22 de Janeiro deste anno me
conta o êxito daquella ordem, dizendo-me:

*'Ora pensaria V. m. que esta minha resolução

hia sublevar os espiritos, e fazer-me odioso:

pelo contrario consta-me, que fora muito feste-

jada por todos, especialmente pelas Noviças,

e os que lhe diziáo respeito. O caso he, meu
Amigo, que estaváo muito desanimadas, pa-

recendo-lhes, que resentido do passado nào

lhes daria tão cedo a licença; por isso sei que

se repeíio algumas vezes esta palavra :~o Pre-

lado náo tem más entranhas.—Concluamos que

escreveo o Senhor direito por aquellas regras

tortas. Amainou a tempestade de Requerimen-

tos para Noviças; nem as Freiras tanto da-

quelie Mosteiro, como dos outros se mostrao

já táo atrevidas, O que agora convém he, que

a Junta espeque este negocio conservando-se

Êrme era nào conceder licenças sem constar

que os Mosteiros principiáo pelo me^os a dar

alguns passos para a vida commum, como ex-

ponho na Representação, que fiz á Rainha. E
bem podem desenganar-se, que he o único re-

médio indicado para as chagas da Disciplina

Regular, que por instantes se estáo gangre-

nando."
Em 14 de Dezembro deste anno ainda se

passou hum Despacho pelo Padre Confessor

de Sua Alteza sobre o Requerimento de hu-

ma, que pertendia entrar como Recolhida em
certo Convento, cuja Prelada representou, re-

cebendo o Aviso, que para a sua execução se

lhe oííerecia o reparo de náo ser expedido por

Tribunal, ou Secretaria competente, segundo
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a Regia Provisão passada no Pesembargo ão^

Passo por especial Aviso de Saa Magestade

datado em 23 de Agosto de 1794. Esta Re-

presentação dirigio ella ao Ministro Territo-

rial, por quem lhe íôra intimado o sobredito

Despacho. Consegnio depois a Pertendente

Aviso da Secretaria d'Estado dirigido ao Ar-

cebispo ; o qual mandou á Prelada, que cum-
prisse a Ordem Regia : porém eWa. represen-

tou ao Prelado os inconvenientes, que occor-

riâo na acceitação daquellá Educanda; ©jun-

tamente poz nas máos de S.Ex.^ hum Reque-
rimento a S. Magestade sobre a admissão de

Seculares, com que o Mosteiro se achava as-

sas gravado : e remetterido-mo S. Ex.^ para

•que o apresentíisse ao Ministro d'Estadx), me
diz: "E náo deixe de ajuntar esta espécie, que

fee o melhor meio para extinguir de todo al-

guns vestigios de Religião, que ainda existâo^

Bos Mosteiros. Porque não hão de ir antes pa-
ra. Recolhimentos ?
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CAPITULO XXXVI.

llí:

Quinta Visita,

JN AO lhe soíFreo o animo esperar para táo tar-

de, como lhe succedêra no antecedente, o sa-

hir á Visita ;
porque era para maior distancia.

Em Carta de 16 de Abril me dizia S. Ex/ que

estava a partir para a Visita de Traz-os-mon-

tes. A que recebi depois desta he datada de

Pensalves em o 1/ de Junho, e começa assim:

*'Tenh<) sido demasiadamente escaco de noti»

jcias minhas depois d^ sabida de Braga ; e isto

tanto por causa das fadigas da Visita, que
desta vez náo deixa de ser assas trabalhosa,

concorrendo as repetidas indisposições da saú-

de, como também por ignorar onde V. m. es-

taria. Agora porém
, que já o considero era

Lisboa, e eu me vou já chegando á Provincia

do Minho muito mais favorável ao meu tempe-

ramento, não he justo que demore esta grata

dibgencia. Em fim segui a direcção do Douro,
principiando em Albacões do Corgo, contigua

a Lobrigos até Villar de Maçada : passei de-

pois a Murça, Lamas d'Ore]hão, junto a Mi-
randela ; donde voltei varejando alguns Lu-
gares, que ainda náo tinha visitado. Agora es-

tou em Pensalves
, perto de Villa Pouca áis



Aguiar. Louvado seja Deos ! Creio que nao
tem sido ruim seara; pelo menos faz-se-Ihe a

diligencia ; e o Penhor mostra que a abençoa."*

Com eíFeito a falta de saúde abbreviou-lhe

a Visita. Escrevendo-me a 18 do mesmo mez
de Junho, me dizia : *'Immediatamente depois

de ter remettido a ultima Carta, mesmo era

Pensalves cahi com humas grandes dores de
corpo , e não .menor febre : acudio o Medico
com a sangria, que sérvio muito para facilitar

hum copioso suor, a que devi a minha felici-

dade. Em fim ainda mal convalescido me reco-

lhi a braga, onde vau procurando extinguir

XIS reliquias da moléstia, com desígnio de pas-

sado algum tempo ir ao Gerez beber as agoas;

jremedio, que me aconselháo os Médicos para

jeste çsXQmago, a ver §e toma,dguiiKgeito/'

;3'0M. II. #^
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CAPITULO XXXVIL

Pensamentos acerca do exercido do ministério

: Episcopal., e da authoridade dos Bispos,

JiíNTíiA-MOs em hum armo, âssás trabalhoso

para o Prelado, occorrendo a hum mesmo
tempo diversas eoiisas de g^i^ânde ponderação,

que muito exercício derào ao seu zelo, e á sua

paciência. Más antes de entrarmos na exposi-

ção delias, ouçamos da sua boca algumas pa-

lavras, que ao mesmo tempo que mostráo as

suas luzes, e o seu espirito, servirão de útil

documento a quem exercita o ministério pas-

toral.

Tendo S. Ex." era huma Carta feito men-

ção de certas Contestações, que em outra Dio-

cese entáo aconteciáo entre o Bispo, e o Ca-

bido, faz as sei uintes reilexòes: *'Eis-ahi os

ânimos indispostos ; e quem sabe até onde

chegará o estrago do incêndio ? O Bispo tenl^

muita razáo para insistir na reforma do sen

Clero. Deos nos livre de humas certas bonda-

des, e indulgências canonizadas pelo mundo,

que nunca achâo que contrariar: Suaviier, et

foriiier he a máxima do Governo da Divina

Sabedoria, e deve ser a de hum Prelado. Mas

deverei fechar os olhos a algumas infracções
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ée menos consequência, e suspender o golpe,

por evitar as desordens, e perturbações, que

e\ie acarretar Eis-aqui o foco da maior diflS-^

culdade dos Governos. Tenho de dar conta

dos males, que devia atalhar, e dos bens, que

devia promover : mas igualmente do modo
prudência!, com que devo fazer tudo isto. Je^

sus! Que me vejo abismado neste labyrintho

de idéas temerosas !
" Faz <lepois algumas re-

flexões sobre o solicitar-se hum Synodo Na*

cional para acudir á ruina a que se encaminha

a Disciplina; arbitrio, que galguem lhe apon-

tou : "Seria (diz) cousa bem necessária; pois

iiáo pode subir a mais o desprezo dos Cano*

nes Disciplinares : e se quizermos attender á

experiência do passado, havemos de confes-

sar, que he muito para temer o das Regras

dos costumes, e da Fé, que andáo quasi sem-

pre unidos com o primeiro. Como se ha de

conseguir este fim íâo desejado ? Felizes tem-

pos, em que os Bispos de cada Província, e

Waçào unidos de zelo, e de pensamentos fa-

ziáo com suas rogativas doce violência aoâ

Príncipes, para attrahimm delles estas, e ou-

tras saudáveis providencias. Hoje mudárào de

«ystema : prevaleceo o egoísmo espiritual : ca-

da hum acantonado no recinto da sua Diocese

assenta que só he Bispo pára o seu rebanho, e

que o pode reger muito bem independente-

mente do commercio com os outros Collegas

;

quando hum, e outro paradoxo se vê repro-

vado pelo uso dos Santos Bispos dos melho-

res séculos : a congregação de hum Synodo
he o meio de remedear os males ponderados,

^ue a Antiguidade sempre reconheceoem iguais

Nn 2
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circumstancias , e náo emanações de ontrai

origem muito alheia de semelhantes objectos^^.

ILeia o Aviso, que se expedio da Secretaria

de Estado relativamente ás constestaçôes ; e

verá se tenho razão. Que o Chefe da Socieda-

de Politica vigie sobre os pontos disciplinares

da Igreja, que náo sejáo contrários aos usos;

da Naçáo, he muito justo; mas chamallos a

si para os examinar, e decidir sobre elles, náo
me parece que o tenhào praticado, senão Jus°

tiniano, e mais alguns Principes, que conhe-
cidamente saltarão os limites da sua seara*

Guarde para si somente; que estou escreven-

do de fugida, e são os primeiros pensamentos^
que occorrem/'

Ouçamollo outra vez, em que estimulado-

por hum escândalo dos mais capazes de pro-

vocar o seu santo zelo, escreveo hunia Carta

para o Ministro de Estado ; e reflectindo ao
íêlla, que seria prudente moderar, ou omittir

algumas expressões mais fortes, mandou dous
exemplares, para que sendo revistos aqui an-

tes de se entregarem, se fizesse uso do que
parecesse melhor ; mas accrescenta logo na

Carta particular em que communica isto :

*'Bem advertido, que huma das causas, que
mais tem influido para o desprezo, em que
está o Ministério Ecclesiastico, e as cousas

da Religião, náo deixa talvez de &er a dema-
siada prudência dos Prelados.— Quereis vós^

ííomo Deos,. fazer-vos terrível aos peccadores,

ser respeitado dos Reis, e dos Grandes, e vêlloa

sujeitos a vós, como ao mesmo Deos, em no»

me do qual obrais ? Desprezai todas as cousas

do mnndo, e preferi o opprobrio das humilha^
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çòes, e dos trabalhos do Senhor, a todo a>

fausto, e estimações do Século—Náo lhe pa-

rece ouvir ao grande Bispo de Milão ? Hoje

nào ha disto ; e nào admira ; pois já nos tem-

pos do mesmo Santo era fazenda assas rara.

Ouçamos a Santo Isidoro Pelusiota na Carta-

a S. Cyrillo d'Alexandria : — Antigamente os

Bispos governaváo os Soberanos, e sabiâo cor-

rigillos, quando commettiào faltas ; mas agora»

recuáo, e se submettem a elles. Náo he que o*

Episcopado tenha deeahido daquella authori-

dade, que lhe he inseparável ; mas porque já

náo ha Bispos semelhantes aos primeiros : a-

sua vida toda apostólica os fazia reverenciar

dos Grandes do munda; em lugar que estes*

se fazem temer presentemente náo do Episco-

pado, mas. dos Bispos
;
que parece só conser-

váo este nome para com elle envilecerem a
Dignidade. Eu julgo (continua) que os Prín-

cipes obráo bem nisto
;
porque elles náo teni'

designio de fazer injuria ao Episcopado, que
seguramente veneráo, mas antes de o vingar

dos máos Prelados, que o deshonráo. — Quiz-

transcrever toda a sentença, por ser admirá-

vel : e veja V. m. se náo tenlio razáo para at*

tribuir á conducta dos Bispos o desprezo, em
que se acha o Ministério Ecciesiastico. O-

têmpora, ò mores !

E tendo sempre impressa no coração a^

idéa, de que acima fallou , de se unirem os

Bispos fazendo causa commum para a reforma-

dos abusos na Disciplina ; e avivando-se-íhe

Biais com receber huma resposta do Ministe*

íio (de que ainda havertios fallar) na qual se

lhe dizia, que náo era justo singularizar a/.
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Igreja de Braga, protegendo-a em certa siip-

pHca, que fazia ao Papa, quando os mais
Bispos, que estaváo no mesmo caso, a iiáo

faziáo, diz ; "Lembro-me que seria agora boa
occasiâo de fazer huma cousa, para que ha
ipuito me convidou hum Santo Collega

; que
se fizesse hum Requerimento á Soberana em
nome de todos os Prelados da Igreja Lusita-

na, em que se solicitasse a sua Protecção pa-
ra a reforma tanto deste, como de outros pon-
tos da Disciplina, que se acháo em igual de-

cadência. Faça-se huma Representação soli-

da, e forte, mas sem ferir ninguém ; e Carta

de convite para os mais Bispos do Reino; e

ficaria á minha conta propor isto ao Patriarca^

e mais Prelados; e supposto que alguns delles

o nào quizessem assignar, creio que a maior
parte o faria : e isso bastava, ao menos para

se fazer estampido, de sorte que acordasse ã
quem está dormindo sobre razões táo pouco
solidas/' &e. Depois aponta os objectos mais
ponderáveis na restauração da Disciplina (além

das Renuncias, Impetras, e modo de julgar os

Concursos, que daváo o particular motivo á
Representação) e são os seguintes :

"A Execução das Letras Apostólicas de-

ve ser commettida ao respectivo Bispo, ou seu
Provisor; e quando muito ao Cónego mais ve-

lho, ou Dignidade da Cathedral. Mas quando
vier a estes, devem as Letras primeiro ser apre-

sentadas ao Bispo, para elle se informar do seu

conteúdo, e averiguar se convém a sua execu-
ção, ou se ofiendem a Disciplina; e mesmo se

convém expor mais alg*nma cousa ao Papa. De
outra maneira vulnera-se a unidade doEpisco-
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pado, e se franqueia a porta ao menos preço,,

que os Impetrantes fazem do principal. Chefe,.

e Pai de famílias, e ao absurdo áe encontrar

este no Campo da sua Igreja Operários, que
não conhecem, nem, sabem por que porta en-

trarão.'*

"A authoridade dos Bispos relativamente

flos Cabidos está quasi extincta: estes encos-

tados ás suas exempções,. e prerogativas olháo

com indiíTerença para todas as orden« dos Pre-
lados ; e só á forc^a de muitos sacrifícios, e de
muita politica he que os miseráveis Bispos
compráo esse resto de authoridade que ainda

hoje conserváo : até chegao a pôr em questão
se devem obedecer quando algum he chamado
á presença do Prelado para lhe d^r algum avi-.

so. Particularmente nao se deve permittir que
o Papa dê faculdade aos seus Delegados, que
não forem o Bispo, para nomear Examinado-
res Synodaes^ cousa escandalosa na presente

€poca, e que faz ver na mesma Diocese Re"
gnuni contra Regnum, e o desprezo do Prela-
do, a quem o Papa náo deixa salvo ao menos
este direito, para indagar a scieneia do Can-
didato por meio de huma boa escolha de Exa-
minadores impareiaes/'

*'Nâo devem passar á sua execução Bul-
ias, para as quaes constar que houve data de
dinheiros anticipada. Além de ser cousa tão
abominada pelos Cânones ; se observa no pre-

sente tempo que pelos contractos^ que fazem
os Resignantès com os Resignatarios , ficão-

aquelles com maior rendimento depois da Re-
nuncia ; circumstancia, que talvez ^e nâo te-

âhã visto até agora na Igreja.!'
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*'Por toda a Disciplina he necessário ^we
os Bispos interponhão o seu Juizo em todas

as Provisões Beneftciarias , ainda sendo de
Padroado Régio, sobre a idoneidade do Can-
<3idato; e para isto he indispensável que lhes

compita hum tempo : este nos Benefícios de
Padroado he o em que se acceitão Apresenta-
jçóes, e se fazem as Instituições : nos reserva-

dos á Sé Apostólica be necessário que seja an-

tes da expedição das Bulias, ou para evitar o

•damno que soffreria o Provido se na exeeuçào
for excluido; ou porque difficultosamente se

obsta á eíFectiva Execução, salvo se o Provido
Jorclaramen^te indigno, isto he, irregular. Ora
aquelle arbitrio Episcopal náo se restringe á
indagação dos crimes, ou defeitos, .que indu-

zem irregularidade; mas comprehende também
o conhecimento da vida, e costumes, sciencia,

prudência, e mais qualidades segundo a natu-

xeza do Benefício; coujsas, que o Papa nào
pode saber. Por estes motivos affirma Benedi-
cto XIV. que em Roma se náo aceeitáo as Re-
nuncias sem Attestaçào do próprio Bispo. Pe-
ja mesma razão manda que as Igrejas Paro-
chiaes reservadas á Sé Apostólica alia via

quàm ratione mensiuw, se ponháo a Concurso;
e que o Bispo insinue ao Papa por Carta par-

ticular qual dos Concurrentes julga mais di-

^no. Parfi satisfazer e&ta tão importante parte

da Disciplina he fácil de provar que náo basta

que a execução das Bulias venha commettida
ao respectivo Prelado, sujeito a Appelações,
Aggravos, e toda a qualidade de Recursos: e

até isto se tem negado aos pobres Bispos no
presente tempo, vindo aquelia execução com-
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mettida para Lisboa, ou a Executores pedidos

pelos Impetrantes, os quaes, e o Papa fazem

tudo sem intervenção do Prelado, nem ainda

para o mero facto da posse real, contra todo o

Direito/'

"He grande a reíaxaçáo, era que está a

Disciplina a respeito de Oratórios particula-

res, facultado a muitas pessoas, e famílias,

que nào tem as causas racionáveis para mere-

cerem esta graça. E bem se sabem os damnos
espirituaes, que se seguem de não irem aquel-

les Indultados á Parochia, ou para assistirem

aos Divinos Officios, e Instrucçâo, ou para se

acostumarem a obedecer aos seus immediatos

Superiores, e aprenderem a obedecer aos me-

diatos. Os mesmos Sacerdotes náo apparecem

nas Matrizes, ou Capellas públicas, entreten-

do-se naquelles Oratórios, talvez com grande

desdouro do seu caracter; e sentindo os Po-
vos falta de Missas, e de Confessores.'*

"Deixo para melhor tempo a confusão,

em que se acha a Jurisdicçâo forense dos Bis-

pos, e Ministros Ecclesiasticos ; e o despotis-

mo, em que se acha o Tribunal da Coroa; pois

parece que trata por inimiga a Igreja nossa

piissima Mâi, sem se lembrarem aquelles Mi-
nistros, que o Divino Fundador da Igreja náo

especificou todos os meios, pelos quaes se de-

ve explicar a Jurisdicçâo; e que por isso foráo

sempre necessárias as Concordatas entre o Sa-

cerdócio, e o império, para manter cada hum
a sua Jurisdicçâo, e íixalía dentro de certos

limites, que exige a união, e mutuo adjutorio:

náo se negando, que alguns objectos perten-

cem ao Sacerdócio por graça dos Príncipes

,

TOM. II. 00
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mas graça prudente, e indispensável para o

prompto expediente da Justiça Ecclesiastica,

e para preencher os Santos intuitos da igreja."

"Ultimamente he cousa certa, que se não
pode appellar do Bispo, ou de outro Ministro

na sua ausência, salvo se nào houver tuto ac-

cesso á sua pessoa: mas o tempo permitte que
se appelle na Nunciatura, ou coram probo Vi'

ro; sem attender se para isto ha causas legiti-

mas ; e interposta que seja deste modo a Ap-
pellaçào, chovem as Citatorias, Compulsórias,

Inhibitorias, e mais Ordens; tudo nullo, e in-

efficaz, como declara o Concilio de Trento,
quando a Appeliaçáo náo he interposta legiti-

mamente; cousa, que nâo soíFreo o Papa Be«
nedictoXlV; e movido das queixas, que a

este respeito chegarão á sua presença, renovou
a Disposição do Tridentino; e mandou que
taes ordens, e Cartas sejáo havidas por nullas.

Mas isto nào obstante, e o Acordáo, que na
Coroa de Lisboa obteve esta Mitra contra o

Núncio, continua este no mesmo abuso; e ate

admitte Appeííaçòes do Bispo náo admittir a

Ordens; quando a Sagrada Congregação pro-

hibe semelhantes Appellações; e só permitte

hum Recurso iriimediato ao Papa.**
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CAPITULO XXXVIlí.

Novús trabalhos sobre Impetras, e Renuncias,

especialmente de Beneficios providos

em Concurso.

Passemos já á exposição de cada huma das

cousas, que enunciámos terem dado neste an-

uo assas exercicío aos trabalhos pastoraes do

nosso Arcebispo. Talvez a mais importante, e

mais fecunda foi a fúria das Impetras, Renun-

cias, e desprezo dos Concursos.

]Vía primeira Carta, que S. Ex.^ me escre-

veo neste anno, me diz : "Sempre me resolvi

a mandar pôr Editaes para Concurso áquella

Igreja (J) tanto pelo que V. m. me dizia, co-

mo por náo alterar o íio que se tem sempre

continuado: conferida a Igreja sem opposiçáo,

com muita facilidade virá a esquecer a sua na-

tureza, julgando-se que he de Padroado Ré-

gio, e náo de livre Concurso. Com tudo náo

liomeio para baixo sem ter a ultima resolução

(1) Era a Igreja, por cuja vacatuva se lembrou do>

arbítrio de propor cinco Ecclesiasticos para S. Magesta-

de poder escolher, como vimos no Cap. XXXIV. Po-

rém aquella Proposta ainda não tinha chegado á Real

presença.

00 2
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sobre o qne propiiz/' Lembrou aqui convo-
car-se hiirna Jnnía de Theologos e Caiionislas

sobre a matéria ; mas iiáo cíiegon a etíMtiiar-

se. EiitreiaiUo "continuava (como o Prtlado
se me explica em outra Carta) o incêndio das
Renuncias e impetras com tal furor, qne eu
cejíamente não sei aonde isto vai dar comsigo.

A cada hora estou vendo entrar nas Parochias
Ka|)azes despidos de merecimento, e alguns

bem indignos, ainda por outro principio mais
odioso : em íim como achào aberta de par em
par a porta, só quem náo tem dinheiro he que
fica privado do Beneficio. E entáo o que cau-

sa maior espanto he ver a facilida(!e, ou não
sei que lhe chame, da Cúria Romana; a clau-

sulas algumas se recusa. Ahi entra agora hum
por via de Renuncia ; e huma das clausulas

da Bulia he esta; emprestar logo ao Reniui-

cianíe dez mil cruzados com a condição (note

bem) de oáo ficar ao Renunciado acção alguma
para embolsar aquelle dinheiro, nem contra o

Renunciante, nem contra seus herdeiros. Que
lhe parece? Pode haver contracto de venda e

compra mais manifesto? Pois outra Bulia, que
já está em Braga, nias ainda se não cumprio
por causa de moléstia do Candidato ! He voz

pública, e com fundamento, que chegou a 20
Biil cruzados. E o triste Prelado olhando para

estes horrores sem os poder atalhar: mas ha
de ser até certo tempo

;
pois já a consciência

me vai roendo bastante: e observando eu que
as minhas «iiligencias, e os meus clamores não
produzeiu algum fructo, então quero-me per-

suadir que farei melhor em ir para huma célIa

chorar todos estes males."' Em outra Carta^
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tocanrlo no mesmo ponto, remata com estas

palavras: "Náo liaverá Ijsima alma compade-
cida, que abra os oUios a S.AJteza, mettendo-

\he em escrúpulo gravíssimo de consciência

li uma permissão tno funesta á igreja, e mesmo
ao Estado! Mas em fim castigo de peccados,

e dos meus principalmente."

Paliando por outra vez acerca das igrejas

vagas nos mezes da Rainha; e do conselho,

que se lhe dava, de escrever novamente ao
Papa, diz: "Bem sabe o Papa o que se passa
a este respeito, assim como das infernaes Re-
nuncias, e Impetras: de tudo procurei que
fosse informado o Núncio Cardeal ; e já sei

que elle em Roma mostrou o desejo que tinha

de occorrer a esta calamidade: porém Deos
ainda náo he servido de levantar a sua mão.
Talvez qne ainda torne a escrever a S. Santi-

dade nào sobre o caso das Igrejas vagas; que
isso bem lho expliquei na primeira Carta

;

mas sobre esta turbulenta enxurrada de Re-
nuncias e impetras, qoe vai de monte a monte,
e faz recear estrago maior no mundo Chrisíào.

Se os meus avisos náo produzirem eífeito, pelo
menos escaparei a nota de cáo mudo . . . Até
onde tem chegado a confusão de idéas relati-

vamente a Benefícios Ecclesiasticos ! Em fim

sáo prédios teniporaes; cada hum pode dispor
delles como quizer: e lá está a Benção Papai,
que lava toda a simonia. Deos se compadeça
da sua Igreja."

Por occasiáo de enviar copia dehuma das
Sentenças das Renuncias, de que acima se

fez menção, diz: *'E assim vai tudo; que he
a conjuntura mais favorável aos Clérigos am«

'lillilf

'
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bieiosos. Costiimáo dizer como o Rei de Ma-
cedónia acerca de Athenas : Entra a burra

com o dinheiro ? Pois certa está a graça do

Beneíicio pingue. Perdoe Deos a quem sabe

tudo muito bem, e o sofiTre: mas náo: perdoe-

me antes a mim, e ao meu Povo, que certa-

mente lie flagello, e terrivel ílagelio, com que

pune os nossos crimes : assim o julgo : o mais

seria fazer como os cães, que se pòem a mor-

der a pedra, sem olhar para o braço, ou mào,

que atira. Lembremo-nos do dito do Santo

Rei David: Náo he Semei, mas Deos o que

me persegue, e afflige pelos meus peccados . . .

Vai a Carta para Roma. Lembra me que tal-

vez parecerão hum pouco fortes algumas ex-

pressões delia; mas eu creio que, no estado

actual das cousas, o zelo dos Santos Bispos

antigos as reputaria ainda por muito langui-

das, e frias. . . Estou cuidando em que se po-

nha a limpo a Representação das Igrejas va-

gas nos mezes da Soberana. Ao Senhor Mar-

quez Mordomo mór diga, que lhe rogo pelas

piíssimas entranhas de Jesus Christo, e por

aquelle zelo, que tem pela honra da Santa

Igreja, represente bem vivamente a S. Alteza

este horrendo desaforo de Renuncias, e impe-

tras ; nào fallo tanto pelo que respeita aos Be-

neíicios simples, e coraes, que são de menos

consequência para a salvação das almas, como

das Igrejas Parochiaes : Ai! Que ruina para

esta infeliz Diocese ! Que casta de Pastores

estão entrando todos os dias nas pobres igre-

jas ? Sem que eu lhe possa obstar; porque

até o mesmo Exame Synodal se dispensa; e

de ordinário só depois de muito tempo sei

,
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que fia Parodio nas taes Fregúezias. Diga-

isto a S. Ex.'* para ver se consegue, que se es-

tanque esta origem de males tao funesta, e ge-

ral
;
porque em fim he diluvio; e fervem em

cacháo os contractos simooiacos. . . . Que he
magoa digna de lagrimas de sangue, vêr-se o
Keino inundado de escândalos táo grosseiros,

e abomináveis no governo de hum Principe,

cujas intenções ninguém pode duvidar que sáo

as mais pias, e Catholicas/*

Deixo outras exclamações, nas quaes nao
podia deixar de romper o seu zelo toda a vez,

que tocava nestas matérias: e transcreverei

aqui algumas cousas mais notáveis da Carta,

que escreveo ao Ministro d'£stado enviando-
Ihe copia das Sentenças das duas Renuncias,
de que já se tem feito menção, onde depois de
lhe rogar que queira lêllas, continua; '^' Sou
Bispo (ainda que o mais indigno de hum no-
me táo venerável) e nesta qualidade tenho di-

reito de me queixar, quando vejo que se fa-

zem impunemente chagas táo funestas na Dis-
ciplina da Igreja ; e como orgáo principal das
Resoluções da minha Soberana, não tem menos
obrigação de ouvir estas queixas para solicitar

do Throno o necessário influxo da Protecção
Regia, que ellas reclaraào. De outra sorte ire-

Bios tarde ou cedo apparecer ante o Tribunal
do Supremo Juiz dos vivos, e mortos ; e entáo
veremos a quem se faz carga de tantos males,

que tem entrado na Igreja Portugueza a favor

destes, e outros iguaes Provimentos de Bene-
fícios. Deixemos á parte a violência, que sof-

fre a Ordem Episcopal com a execução de se-

melhantes Breves destituidos do legitimo teste-

i
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mnnliQ da Approvaçâo do Ordinário. E quem

pode negar que por esta medida tao irregular,

e estranha se faz a injuria mais atroz, e o rou-

bo mais sensível a hum Bispo, esbulhando-o,

sem fculpa, do direito, que Jesus Christo lhe

concedeo?'* E depois de desenvolver mais es-

te pensamento com authoridades terminantes,

prosegue: Mas eu não quero agora faliar se-

não das clausulas das duas Sentenças apresen-

tadas. E he possivel, Excellentissimo Senhor,

que chegássemos a tempos, onde o vicio, o

abominável vicio da Simonia, deixando cahir a

mascara tenha o arrojo de apparecer tão des-

carada, e impudentemente, como se manifesta

nestas clausulas, ou condições ? Elias na ver-

dade me parecem táo insólitas, e (permitta-mo

dizello) táo infames, e vergonhosas, que até

desconfio da legitimidade dos Breves ;
e se

sáo genuinos, ninguém me poderá capacitar,

que foráo vistos por V. Ex.' ao passarem na

Secretaria. Onde estamos nós ? Sao prédios

rústicos , ou Benefícios Ecclesiasticos ? Sào.

herdades terrenas, que se vendem na praça a

quem dá mais dinheiro; ou dons espirituaes,

que se conferem gratuitamente áquelles, que

Deos he servido chamar para o seu serviço?

Quanto a mim, estou convencido, que os con-

tractantes de íâo horrendas Simonias se achào

incursos nas penas de Direito, e eu mesmo na

precisa obrigação de lhas impor, e até de re-

mover do Officio público, de que tanto abusa,

o Ministro, que com tal facilidade, e sem me

consultar profere semelhantes Sentenças. Po-

rém náo me atrevo a dar estes passos indispen-

sáveis ao meu pastoral Officio, sem o auxilio
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de S. Magestade, visto que fiçaiiáo todos fru-

strados com maliciosos Recursos. Eis-aqui

porque rogo a V. Ex/ por quaoto lhe posso

pedir, que me ajude a sustentar a causa de

Deos, interpondo o influxo do seu Ministério,

para que seja por huma vez decepada a raiz

de semelhantes escândalos, que cobrem a Na-

ção de infâmia, e repassáo de terror os ânimos

pios, que sabendo qne a Disciplina he o apoio

da Religião, náo podem vêr com indifferença

hum desprezo táo grosseiro das suas regras

mais preciosas." &c.

Por este mesmo tempo escreveo lambem

ao Núncio; pois vejo em huma Carta: "Ahi

escrevo agora ao Núncio; porque estando a

partir para a Visita, quiz antes disso dar este

desafogo ao meu zelo, e foi-me preciso roubar

algum tempo ao descanço do corpo, e fiquei

assas moido, e doente. Talvez V. m. ignore

que dalli procede em muita parte o mal, que

lastimamos: consta que as Attestações, que

elle, assim como o seu Antecessor, costuma

dar com incrivel facilidade, substituem em Ro-

ma as dos Bispos. Por isso desviando-me huin

pouco do estilo epistolar enfio aquellas autho-

ridades mesmo para o bater. Porém já sei que

me diz com o Cardeal Alexandrino , depois

Pio V, ao Santo Fr. Bartholomeu dos Marty-

res: Dices, sed non perjicies. Está bem; mas

sempre cumpro com o que devo ao meu mi-

nistério ; e fica-me direito a recompensa, que

'Deos tem promettido nao tanto ao eífeito, co-

mo aos desejos, e ao trabalho.'*

TOM. II. PP
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CAPITULO XXXIX.

Continua a matéria do Capitulo antecedente,

V IMOS no Capitulo antecedente que o Prela-

do escreveo ao Papa sobre este abuso das Re-

nuncias, e Impetras. Dirigio porém a Carta

ao Ministro d'Esíado, supplicando a S. Ma-
gestade que quizesse interpor para com a San-

ta Sé os Officios da sua alta Protecção a favor

da sua Representação. Respondeolhe o IVIi-

Tiistro d'Estado que S. M. , mandando louvar

as pias intenções, e fervoroso zelo, com que S.

Ex." se empenha na reformação dos abusos do

seu Clero, e na restauração da Disciplina Ca-

nónica da sua Igreja, julga ao mesmo tempo

Dáo ser opportuno em taes matérias interpor

presentemente os Officios da sua Protecção.

Por quanto l.o Sendo a forma das Provisões

Beneíiciaes matéria de Disciplina susceptuel

de mudança, e acliando-se as Impetras, e iie-

nuncias recebidas por expresso, ou tácito con-

sentimento de todo o Corpo dos Bispos do Rei-

Bo, tem já o seu uso constituído na Igreja Lu-

sitana hum artigo de observância geral, que

não convém abolir, sera que os mais Bispos

concorrão com S. Ex.^ na mesma períenção.

2.0 Porque quando S. Magestade houvesse de
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prestar os seus OíEcios a favor da Igreja Bra-

carense, iiao os devia negar ás mais Igrejas do

seu Reino
;
porque achando-se nas mesmas

circumstancias, tinháo igual Direito ao mesmo
auxilio, e a procurar iguaes franquezas na

Provisão dos Benefícios: aliás, praticando-se

em humas Dioceses diversa Disciplina que

em outras, se destruiria a uniformidade, e har-

monia dos costumes Canónicos, que deve sem-

pre haver nas Igrejas de hum mesmo Reino (i)

Porque assim mesmo seria necessário exami-

nar primeiro com madureza, se no estado

actual da Disciplina, e dos costumes viriáo

os remédios a ser mais efficazes do que os ma-

les: se a supressão das Impetras, e Renuncias

restituiria ás Igrejas o espirito de seus antigos

Cânones, ou antes ficaria substituída por ou-

tros iguaes abusos nas màos de muitos dos

CoUadojíes Ordinários : se se poderiáo refor-

mar estes abusos, sem se reformarem ao mes-

mo tempo outros, que ou são origem de todos,

ou tem mutua connexáo : o que tudo deman-
daria mais pleno conhecimento de causa, para

se tomarem as necessárias precauções &c. 4.°

Porque tendo o uso das Impetras, e Renun-
cias o seu fundamento nos Direitos adquiri-

dos, e reservados á Santa Sé, já authoriza-

dos debaixo de certas formas, e regras geral-

mente reconhecidas ; seria necessário conciliar

os interesses da Santa Sé com os da Igreja

(l) Em razão deste artigo do Aviso he que o Pre-

lado dizia (como vimos) que era boa occasião de se uni-

rem os Bispos em fazer a Representação tendente a re-

forma dos abusos.

pp2
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Bracarense, e ajustar os meios próprios de

transigir entre anibas, com utilidade de huma,

e menos quebra da outra: o que excitaria

complicações, e embaraços assas difficeis de

aplainar, e resolver. Se he hum abuso (conti-

nua o Aviso) a pratica actual das Impetras, e

Renuncias, a Igreja reconhecendo, segundo a

predicçâo do seu Divino Fundador, que ha

de nella haver escândalos, tolera por algum

tempo o que seria perigoso proscrever de re-

pente ; e usando de huma economia cheia de

caridade, e de sabedoria espera dias de mais

fervor, em que possa restituir as Leis Canóni-

cas ao seu antigo luzimento. Tolera pois, sem

com tudo approvar, os abusos, e alterações,

que a decadência da Disciphna tem feito quasi

necessários na maneira das Provisões Benefi-

eiaes, ou pelo menos muito difficeis de arran-

car : da mesma sorte que tolera que os Bispos

regulem a maior parte dos negócios Ecclesias-

ticos por sua só authoridade, sem o primitivo

Conselho do seu Presbyíerio, ou sem o Con-

curso tantas vezes recommendado dos Syno-

dos Diocesanos, e Provinciaes: que obíenháo

da Santa Sé Breves de dispensaçáo para se

izentarem em muitas cousas das Regras da

Disciplina Canónica: que administrem por si

mesmos grossas massas de Bens Ecclesiasticos

por huma forma inteiramente diversa da pri-

mitiva; e tenháo suas Mezas Episcopaes com
tanta desigualdade, e diminuição da subsis-

tência das Igrejas Parochiaes, da sustentação

dos Pobres, e das mais obras de piedade e re-

ligião, a que foráo destinados: que exercitem

Temporalidades desconhecidas dos Apóstolos^
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e de sens primeiros Successores; e que fenháo

em fim mniías outras praticas alheias da pu-

reza, do desinteresse, e da simplicidade dos

primitivos Séculos. No meio porém dos abu-

sos que a igreja soffre, sempre lhe restáo sal-

vos os recursos saudáveis para moderar huma
parte dos males quando, os náo pôde extinguir

de todo: e V. Ex/ os pôde achar em seu mes-

mo Poder sagrado para occorrer a algumas

das desordens, que se seguem das impetras,

e Renuncias; quaes sáo 1.» O usar dos meios

legitimes, que os Sagrados Cânones, e as

mesmas Decretaes Pontifícias tem prescrito

contra a execução das Provisões Beneficiaes

da Santa Sé, quando ellas sáo manifestamente

ou obrepticias, e subrepticias, ou expedidas

sem precederem as formas, e requisitos neces-

sários em Direito-, pois que nem he, nem pode
ser das rectas intenções dos Santos Padres,

que as concedem, que ellas hajào de valer em
semelhantes circumstancias cora defraudo dos

direitos das Igrejas Particulares, e violação

da Disciplina Ecclesiastica Universal. 2.° O
de proceder pelos meios legaes, e Canónicos

contra os Beneficiados, e ilesignatarios, ainda

depois de providos, e collados nos Benefícios

por Provisões da Santa Sé, quando postos no

exercicio de seus Officios ou manifestáo a sua

total incapacidade, e indignidade, ou náo sa-

tisfazem aos seus encargos ;
pois que as Pro-

visões Pontifícias náo priváo, nem podem pri-

var jamais a V. £x/ da Inspecçáo, e Jurisdic-

çáo inherente a seu Poder Divino, para enten-

der na emenda, e correcção dos abusos, e re-

mover, ou suspender aquelles, que ou já eráo

mÊÊÊ
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d'autes iahabeis, ou se íizerào depois indignos

de táo sagrado Ministério. Se porém V. Ex."

sem embargo destes dous recursos .... julga

ser necessário levar o ardor de suas preces á

Santa Sé, S. Magestade he servida deixar li-

Tremeníe á prudência de V. Ex.^ este arbitrio;

expondo-se ao desar verosimil de serem infru-

ctiferas, e talvez retorquidas as pias, e zelo-

sas Instancias de V. Ex.''' He datado o Avi-

so em 20 de Maio do anno de 1796.

Ainda que estas razoes náo erào de qua-

lidade de convencer aquelle Prelado, o qual

enviando-nie copia do Aviso, me dizia : "Que
moíivo para reflexões ! Elias cabem como de

pancada sobre o meu espirito: mas o tempo

nao dá lugar a fazer o qne desejara."; o andar

eníáo em Visita, sobrevir-lhe depois moléstia,

e a falta de esperança que o seu retruque apro-

veitasse, o fez passar largo tempo em silencio

sobre a matéria. Como porém "o progresso

de íào grandes males (como S. Ex.^ se me ex-

plica) hia cada vez a mais, a consciência o

obrigava a aproveitar todas as occasiões, e to-

dos os meios de os atalhar, e nao lhe sofireo o

coração deixar passar huraa, que se lhe oíie-

receo, de mandar S. Magestade que elle infor-

masse se náo havia alguma fraude em certa

Representação, que se iizera á Sé Apostólica

para obter Rescrito ao fim de se fazer hum em-

prazamento, de que se dizia resultar utilidade

a iiuma Igreja. Satisfazendo o Prelado a esta

Ordem ; na Carta em que dá conta ao Minis-

tro d'Estado, depois de responder ao que se

lhe encarrega, continua assim : "Agora Ex.^^o

Senhor, que S. Magestade se digna mandar-
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me onvir em semelhante objecto, permiíta-me

V. Ex/ que eu desabafe huo) sentioiento, que

ha muito cravado no fundo do meu interior,

qual setta agudissima, com esta occasiáo mais

se anima, e mais vivamente me fere. He pos-

sivel, digo eu, que devào á minha Soberana

ta[íta estima , e tanto desvelo os interesses

temporaes da Igreja, mesmo até nào perder

de vista a alienação de hum insigniíicante ter-

reno, querendo assim mui sabia, e judiciosa-

mente, que o património dos Pobres fique a

salvo de toda a vexação injiísia ; e eníáo qiie

só os interesses espiriíuaes da mesma Igreja

infinitamente mais ini|)ortantes, e mais dignos

da sua Protecção maternal, gemáo abandona-

dos ao ultimo desprezo ?
'*

Entrando eníáo na matéria, e começando

por estabelecer como a escolha dos Parochos

e m^ais Ministros, por Direito Natural, autho-

ridades de Padres, Concilios, e Constituições

dos Papas deve pertencer ao respectivo Bispo;

e remattando com estas excellentes reflexões :

"Acaso náo he o Bispo o Pai de Famílias da

sua Diocese? Náo he o Juiz natural em nego-

cios de Religião? O Pastor legitimo posto pe-

lo Espirito Santo á testa do rebanho para go-

vernar a Igreja de Deos ? Náo he a sentioella

pública, que espreita os desvios das ovelhas^

que lhe estáo encarregadas? O Mestre, o Dou-
ít>r, o Arbitro commum, que tem toda a pre-

sumpçáo de Direito para merecer o credito, e

a fé nas dependências do seu Clero ? E se

hum testemunho íáo authorizado assim ha de

ser proscripto na eleição dos Cooperadores, do

ministério; e em lu^^ar delle se vao meudigas?
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Attestaçôes arbitrarias, tiradas pelas partes,

que por isso que nunca se recusáo á importu-

nidade das supplicas, e dos empenhos, leváo

impresso mui visivelmente o caracter da dupli-

cidade
;
que se pode entào esperar, senáo

aquillo mesmo que estamos vendo, e lastiman-

do inconsolavelmente? Effeitos terriveis da ira

de Deos: a Igreja Portugueza alagada de Pro-

visões Beneíiciaes, em que só tem parte a car-

ne, e o sangue, ou o dinheiro : as Parochias,

e os Coros cheios de Rapazes sem costumes,

sem luzes, sem rasto de espirito ecclesiastico,

preferidos a tantos, que por serem mais di-

gnos tinháo direito a estes lugares: o Povo in-

disciplinado: o estabelecimento dos Concur-

sos táo digno dos louvores da respeitável As-

semblea de Trento, e dos mais sábios Pontífi-

ces, reduzido ao ultimo ponto de desprezo: o

estudo da Moral Evangélica sem frequência

por falta daquelle nobre estimulo : a authori-

dade Episcopal, e a do Clero sisudo calcada

aos pés : &c/' faz-lhe entáo huma exposição

circumstanciada do modo, por que costumáo

proceder neste negocio os impetrantes ;
e con-

tinua : "Veja pois V. Ex/ as vantagens, que

i-esultào das Provisões Beneficiaes da nova da-

ta; e se as minhas queixas sáo fundadas, ou

se'sou atrevido era as formar, e fazellas appa-

recer na presença de V. Ex.« misturadas com

as minhas lagrimas &c/*

E passando entíío a responder as razoes

ponderadas no Aviso acima transcripto,^d)z:

*'Mas apezar de tudo quer sempre V. Ex. que

se tolere o abuso actual das Renuncias, e Im-

petras-, porque, diz, sendo recebidas jjor con-
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untimento tácito^ ou expresso de todo o corpo

dos Bispos .... não convém alterar a sua ob-

servancia. Para que confundir as idéas, Se-

nhor Excel lentíssimo ? Náo se trata aqui do

uso moderado das Renuncias, e nos termos,

era que de muitos séculos o pratica a Igreja,

tendo por motivo a sua necessidade, e utili-

dade: este sabe V. Ex.^ muito bem em sua

consciência, que náo he o alvo das rainhas

queixas; pois tem visto mesmo na sua Secre-

taria tantas provas, quantas sào as Attesía-

çòes, que tenho passado para semelhante ef-

feito."

"Ainda que náo ignoro os justos clamo-

res, que em todos os séculos desde a primeira

época das Renuncias se tem formado contra

este género de Provimento, pelo qual notarão

gravíssimos Authores , segundo refere Bento

XIV, que se facilita demasiadamente a entra-

da dos Benefícios a Ministros indignos : nem
também desconheço com quanta energia no

Concilio geral de Trento os Oradores France-

zes, e alguns Padres atacarão singularmente

as Resignações iu favorem ,
por se opporem

ás Regras Canónicas, introduzindo na Igreja

a imagem escandalosa da successáo hereditá-

ria. C^m tudo sei com S. Cyrilio d'Alexandria,

e Santo Agostinho, que em pontos de Disci-

plina he preciso algumas vezes ceder á desgra-

ça dos tempos, e náo pedir sempre huma per-

feita exactidão ; e me agrada inBnito o estylo

da Igreja, a qual, por me servir das expres-

sões de V. Ex.^ , usando de huma economia

cheia de caridade e de sabedoria, tolera os abu-

sos por algum tempo na esperança de dias mais

TOM. II. Qq
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fervorosos óçc. Mas, Senhor, se esta tolerância

para ser Canónica deve ter os seus jnsíos li-

mites, quem ousará estendella até comprehen-

der hum abuso táo grosseiro, e intolerável,

como aquelle, a que tem chegado em nossos

dias a Disciplina das Renuncias? Abuso, co-

mo fica exposto, inteiramente eversivo dos Di-

reitos Episcopaes, contrario a toda a sà Juris-

prudência, ao bem das almas, ao Estado, e

mesmo capaz rle soprar o espirito de rebelliâo

entre os Povos, os quaes desobedecendo ao

próprio Bispo, e occu!tando-Hie as suas obras,

licáo por isso sujeitos ao domínio de Saíanaz,.

conforme a notável expressão de Santo Ignacio

Martyr."
"E que recompensas, ou vantagens nos

prometíe esta sabia economia, que possâo ca-

balmente indemnizar a Disciplina Ecclesiasti-

ca de huma perda, e de huo:ia chaga tão mor^

tal? Pois sabem todos, que só nesse caso ella

deve ser adoptada, segundo os Cânones. Eu
confesso que a minha fraca imaginação náo

descobre alguma equivalente, ou seja na or-

dem espiritual, ou na temporal : aquella, está

visto, náo oiierece mais do que hum quadro

horroroso de simonias, de infâmias, e pecca«

dos; nesta porém assim he que lá se divisa

hum, ou outro particular, qual esfaimada san-

guisuga, cevando-se cruelnieote no sangue dos

Pobres com escândalo do Ceo, e extrema dor

das almas pias: mas o Estado tira por ven-

tura daqui algum interesse? Paliemos antes

com franqueza: mas o Estado náo soffre hum
incrível detrimento com este abuso, sendo ca-

da Renuncia, ou impetra nada menos do que
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huma sangria feita no seu cabedal? Que na «

verdade custa a comprehender como escape

ás vistas da nossa Politica esta prodigiosa ex-

tracção do dinheiro para fora do Reino oo

tempo mesmo, em que as urgências publicas

o fazem tào preciso . . .

"

"Náo sei logo por que se ha de tolerar a

pratica actual das Impetras, e Renuncias, que

V. Ex.^ mesmo confessa ser hum abuso, e hiun

grande mal. He verdade que ajunta huma ra-

zão assas especiosa; mas será e!ia igualmente

solida ? Deve-se tolerar este abuso da mesma

sorte que se to lerão, e sofrem, outros praticados

pelos Bispos. Que diíferença de abuso a abu-

so ! A existência de alguns abusos antigos se-

rá huma razáo sufficiente para se adoptarem

outros de novo? Eis-aqui hum -atalho bem
curto para chegar depressa á total exinçáo da

Disciplina. Ah ! E que diíFerente foi o pensar

dos Padres Tridentinos, os quaes, longe de

proporem como regra da tolerância os abusos

introduzidos, lizerào antes huma especial obri-

gação aos Bispos de os combaterem com toda

a força!*' Cita ainda ao mesmo propósito hu-

ma Sentença de Santo Athanasio , e huma
Decretai de Alexandre Ilí."

"Mas que abusos sáo estes na Ordem
Episcopal, que assim provocão o zelo de V.

Ex/? Eis-aqui os mais notáveis: Que os Bis-

pos regulem huma grande pUrte dos negócios

^eclesiásticos sem o primitivo conselho do seu

Presbyterio . . . Que administrem per si mesmos

grossas massas . . . Que exercitem temporalida-

des desconhecidas dos Apóstolos éfc. Eu tam-

bém em parte náo deixo de sentir com V. Ex.*

Qq2
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acerca destes usos: reconheço a sua data; e

convenho que sáo algum tanto afastados da

formosura, e da siniplicidade das primitivas

praticas da Igreja : e Deos sabe com quanta

dor e saudade repito muitas vezes esta bella

palavra de S. Bernardo: Quis mihí det videre

Ecclesiam Dei sicut ia dithiis antiquis ! Po-

rém, Senhor, he preciso confessai lo para cre-

dito da verdade: e julga V. Ex.^ que estas pra-

ticas dos Bispos sao dignas do mesmo nome,

e da mesma censura ,
que o uso actual das

Renuncias? Hum abuso de dons dias escan-

dalosíssimo a todas as vistas, que náo acha

apoio em toda a sá Jurisprudência antiga, ou

moderna (porque eu failo sempre do abuso

acíual das Renuncias desarmadas do teste-

munho do próprio Ordinário, multiplicadas

até infinito, e commummeníe denegridas cora

a feia nódoa da siraonia) hum abuso desta na-

tureza, contra huma Disciplina, a que os Câ-

nones chamáo fundamental ,
pode fazer-se

liombrear de algum modo com praticas táo

respeitáveis, e cuberías de cans approvadas

pelo Consenso unanime de toda a igreja, mes-

mo até fazerem parte do Direito Commum
desde muitos séculos? Y. Ex."" não falia cer-

tamente destas Renuncias abusivas
;
porque

nào ha de querer, nem favorecer hum absurdo

capaz de encher de ruinas a Igreja, e o Esta-

do."

"Náo ha que temer (parece-me que ouço

a V. Ex/) contra isso sempre restão salvos re^

cursos saudáveis para moderar os iaes damiios

;

e os Bispos os podem achar no seu mesmo po-

der aaorado. Confessa V. Ex.' que na pratica

}'
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actual (las Renuncias ha damnos ; e paia elles

dá os remédios. Valha-nie Deos ! Se se olha

só para os remédios, para que tanta vigilân-

cia, e cuidado na Policia em afastar dos linii-

tes do Keino os princípios destructivos_ do Fi-

losoíismo? Faltáo porventura no Código Pá-

trio leis vigorosas coutra o erro, e Magistra-

dos, que as façáo executar ? Da mesma sorte

náo se fechem mais as estradas do Paiz ás

faíscas desoladoras da peste, tendo nós dentro

delle hábeis Médicos, que se nào extinguirem

de todo o fogo, podem moderailo em parte.

Pois que! Seráo menos funestos, e damuosos

ao Publico os males, que acarreta o meneio-

nado abuso ? Náo he melhor prohibir a prin-

cipio que elie se introduza ? Ou teráo outra ef-

íicacia maior para atalhar aquelies males os

recursos, que se acháo no sagrado poder dos

Bispos? E quaes sáo elles? V. Ex." se digna

notallos. 1/ Usar' dos meios legitimos, e com-

petentes, que os Sagrados Cânones tem prescri-

pto contra a execução das Provisões Benejiciaes

da Sé ^c. 2.° Proceder pelos meios legaes, e

Canónicos contra os Bem^ciados ,^-c. Reconhe-

ço o caracter divino destas prerogativas, que

sào as mesmas de que Jesus Christo ornou a

Dignidade Episcopal, e que por muitos sécu-

los conservarão toda a sua energia. Mas hoje

a que estado de fraqueza, e abatimento se náo

achào reduzidas ? Apenas restáo alguns vestí-

gios meio apagados do que foráo."

"Desejava, Senhor Excellentissimo, que

V. Ex."* declarasse francamente a Sua Al-

teza Real o que sente em seu coração da ef-

íicacia destes recursos na presente época. En-
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táo veria o mesQio vSenbor, que o momento,

em que o Régio Beneplácito authoiiza a Pro-

visão Beneíiciaria do Parodio indigno, esse

mesmo decide quasi irremediavelmente a sorte

infeliz daquelle numero de vassallos, que lhe

vai ser sujeito. Disse, quasi irremediaveimea-

te ; e náo me arrependo : porque pode alguém
ignorar as gravíssimas dificuldades

, que se

apresentào em tropel a hum Bispo logo que
e!íe entra no designio de impedir a execução

de algum destes Breves! (Sem fallar nos mais,

por ser já nimiamente ditfuso) Que importáo

que transluzáo pelo modo menos equivoco os

signaes de obrepçâo , ou de outra qualquer

illegitimidade ? São Bulias Apostólicas, mu-
nidas do Régio Exequatur; devem-se cum-
prir. Senáo, ahi ficará logo esmagado o pobre

Bispo debaixo de huma nuvem espessa de Ag-
gravos, e Appellaçòes, que vem cahir de pan-

cada sobre elle. Ainda no caso que por fim

se decida a favor do Ordinário; que tempo

nâo deve preceder a isso? Que trabalho? Que
fadigas ? Que despeza ? E se considerarmos

o número de semelhantes combates, que des-

graçadamente deveria hoje multiplicar-se qua-

si pelo dos mesmos Breves; qual viria a ser

então a vida de hum Prelado? E onde acharia

tempo para acudir ás obrigações essenciaes do

seu ministério, as quaes, como V. Ex.^ sabe,

pedem huma fadiga incansável, e o fazem ia-

boriosissimo ?
"

"Toquemos ainda succintamente o 2.° re-

curso, ou direito, que tem o Prelado, de pro-

ceder pelos meios legaes contra os Beneficia-

dos depois de providos, e collados, mesmo

}'
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até suspendellos dos seus Benefícios. E pare-

ce a V. Ex.* este meio muito tacil de pôr em
execução? Oii ! Quanto he trabalhoso, e diffi-

cil ! Já se sabe; ha de se proceder a Summa»
rio contra o criminoso; que de outra sorte náo

estào os Tribunaes Kegios pelo juízo do Bis-

po formado sobre informações secretas. Que
aturadas diligencias para formar a culpa, hoje

particularmente, attendida a geral preocupa-

ção, ou antes prevaricação das testemunhas,

que sendo para bem (como costuuíáo dizer)

perjuráo sem difficuldade pelo mais leve inte-

resse ! Mas em fim provou-se a culpa legal-

mente. E bastará isso para livrar a Parochia

da infecção, que lhe causa o habito pestífero

do Pastor vicioso ? Náo : será preciso aoion-

toar Summarios a Summarios primeiro que a

culpa se julgue tal, conforme as regras do Fo-
ro, que possa produzir aquelle effeito. Quan-
tas diíiiculdades a vencer em íào porfiada de-^

manda! Quantas tricas, e caballas forenses!

Quantos bocados amargosos para tragar 1 i)e-

pois de tudo nova tempestade de Recursos á

Coroa, e Áppellações ad Sanctam Sedem; por

que he violência feita ao Súbdito. Entre tanto

o lobo carniceiro atassalhando o rebanho, sem
que o Prelado ihe possa valer."

"Eis~aqoi a que se reduz presentemente

a eííicacia desses dous famosos recursos com-
prehendidos no poder episcopal; recursos com
efieito no intuito do seu Divino Auíbor muito
preciosos, e saudáveis á Igreja; mas que a des-

graça dos tempos chega a esterilizar por tal

forma, que hum Bispo depositário delles náo
he mais que hum Espectador inipoíeiíte dos

males do seu rebanho,"
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''Concluo pedindo a V. Ex.', e conjuran-

do-o por quanto ha de mais sacrosanto, e ve-

nerável ,
que queira fazer reílecúf ao Santo

Padre, e a S. Alteza Real o abuso enorme das

Renuncias, e Impetras. Atíenda, Senhor, por

quem he, ao perigo gravissimo, em que põe

a Salvação do nosso adorado Principe a res-

ponsabilidade por tantas, e táo escandalosas

infracções da Disciplina, de que Elle deve ser

o mais seguro apoio, conforme esta Sentença

de hum Padre incorporada no Direito: Co-

gnoscaiit Príncipes Seculi Deo debere 5e ratio^

nem reddere propier Ecclesiam, quam à Chri-

sío tiiendam suscipiunt. Naw sive augeatm Dis-

ciplina Ecclesice per Jideles Príncipes, sive sol-

vatar, ille ab eis rationem exigef, qui corum po-

testatisuam Ec£lesiam credidit. Attenda á des-

graça de hum grande número de almas, que

tropeçando neste fatal escolho resvaláQ cada

dia para os despenhadeiros do abysmo &c." E
remata: "Tem V. Ex." lido esta minha Carta;

assim como eu li a sua: ambas seráo lidas na

presença de Jesus Christo, Juiz imparcial, e

inexorável dos Bispos, e dos Reis."

Fallando-lhe o Ministro d'Estado em que

recebera este Papel lhe diz : "Sou obrigado a

confessar, que o pouco que sei disto como
Publicista me faz parecer o Discurso de V.

Ex." o mais enérgico, que jamais vi. Apezar

de tudo pode V. Ex. tranquillizar-se por ne-

cessidade á vista do mais horroroso prospecto,

que a Igreja Catholica Romana actualmente

presenta &c." E desta impressão, que o seu

Discurso fez ao Ministro tira o Prelado huma
consequência, que o confirma no seu zelo pela



313

cansa da Igreja, dizendo-me: *'Tem-me feito

espécie a resposta do Ministro d'Estado, siip-

postas todas as ciicumstancias: quem tal pen-

saria ? Mas em fim a verdade pôde muito ; e

eu fico convencido que se houvesse da parte

dos Bispos da Naçáo mais zelo, e efficacia em
a representar ao Throno, náo chegariáo certa-

mente as cousas do Serviço de Deos ao esta-

do, em que se achào : mas além do zelo era

preciso que nos unissemos todos." &c.

CAPITULO XL.

Sobre Denuncias de Igrejas á Coroa

^

e Recursos»

Já temos reflectido como ao mesmo passo

que dava grandes trabalhos ao Prelado o mo-
do, porque eráo providas as Igrejas, nâo eráo

pequenos os que tinha acerca da pacifica pos*

se das bem providas, inquietada a cada passo

com Denuncias á Coroa , como pertencentes

ao Real Padroado. Em Carta de Fevereiro

deste anno me diz S. Ex.^: "Eu ainda lhe nào

fallei em J)enuncias das Igrejas á Coroa. Je-

sus ! Que labyrinthol Mas que ha de ser? Se

me consta, que dissera certo Ministro:-— Em
havendo hum cabelinho por onde se lhe pegue.

Coroa.—Forte perseguição experimenta a igre-

TOM. II. Kr
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ja debaixo do governo de hum Príncipe o mais

pio, o mais religioso, e o mais apaixonado pe-

los interesses da mesma Igreja ! Justo castigo

dos nossos peccados. Talvez enviarei hum Re-

querimento relativo a este objecto." E em Car-

ta do correio seguinte: "Resolvo-me a mandar
a Representação, em que tinha failado ultima-

mente (1) para ver se conseguimos do Prínci-

pe Nosso Senhor algum bom despacho; que
segundo observo de duas Sentenças dadas ago-

ra pelos Ministros da Coroa nas causas de

duas Igrejas NN, Sentenças desarmadas de

todo o fundamento solido , dentro de pouco

tempo ficarão todas as Igrejas de Concurso

refundidas no Real Padroado. Ora pois falle

a N, e metia- lhe bem por dentro d'alma este

negocio, para que se interesse nelle; que nis-

to certamente fará o maior obsequio á Igreja,

livrando-me, e a tantos Parochos de infinitas

inquietações, e despezas. O que se pede he

liuma cousa mui racionavel : que se ponha al-

gum limite ás Denuncias, declarando-se que

não serão admittidas, excedendo a posse da

Mitra 100, ou 200 annos, ou os que forem do

Real Agrado: pois he para espantar, que seja

disputada agora huma posse inalterável de 300,

400, e mais annos; e isto só porque lá se

achou na Torre do Tombo huma Apresenta-

ção Regia, passada nos tempos de perturba-

ção, em que alguns Soberanos levarão as cou-

sas até á ultima extremidade; e o que he mais,

Apresentações, que não tiverão eífeito." E por

outra vez :' "O meio que N. apontou, não he

(l) 3Não conservo Copia desta Representação.

ííiii
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máo, ainda mesmo para se atalhar esta furiosa

mania dos Clérigos, mediatos Denunciantes,

que náo deixáo pedra por mover a fim de pes-

carem Igreja a torto e direito: e que Clérigos?

Deos por sua infinita misericórdia dê algum

remédio; que parece vai isto cada vez a peior;

vendo-se entrar todos os dias nos Benefícios

Sujeitos indignissimos, em que só tem parte a

carne e sangue, e o dinheiro." &c.

Náo lhe daváo menos que sentir outros

Recursos de diverso género á Coroa. Em hu-

ma Carta escrita pelo meio deste mesmo anno

vejo o seguinte: "Os Aggravos, ou Appella-

çóes tanquam ah ahusu : Jesus! Que golpe

mortal sobre a liberdade da Igreja ! Ora que-

ro-lhe transcrever aqui humas palavras do Cle-

ro Gallicano, que se acháo no Tratado de Li^

bertat. Eccles. dos Actos do mesmo Clero Cap^

IX : também para que V. m. veja huma quasi

profecia do que acaba de succeder em França:

Onmium maíorum , vulnerumque ,
quibus Ec-

clesiasiica Fotestas, et Disciplina aliquando af-

flicta est, illud maximum, quod ab Appelatio'

nibus tanquam ah ahusu recipit : artifldum à

JRegiis Officialibus excogitatum, ut omnes cau-

sas ecclesiasticas
,
quarum nulla eis cognitio ^

aut judicimn competit, suis tribuna libus addi-

cerent. Cum enim nihil in mundo sit, cui non

abusas aliquis ohjectari possit , ita nulla jam
erit persona ecclesiastica , oucb colore, obtentu

que exerciti abusús , non ad pedes sisti possit

prophani iribunalis, prostrata Ínterim, captiva

que ea libertate, qum et Gallis ornamento, et

toti oliin terrarum orbi exemplo ftiit. Id est

,

quod ,ultimo hoc Sísculo EcclesicB auctoritaiem

iw 2



juxta, et venerationem suhtrahit, et sacram mo*
rum disciplinam plane subvertit ;— atque uti^

nam post hanc Ecclesice desolationem.
, quam

oculis usurpanms, noji etiam Imperii ruina sub-
sequatur! Sao bem notáveis estas ultimas pa-
lavras; e creio que náo menos temerosas para
nós, se o Governo náo põe algum termo a esta
torrente impetuosissima de Recursos. Também
sáo dignas de lêr-se as palavras do Bispo de
Amiens na Oração feita em nome do Clero
Gallicano no anno de 1666 (Tom. V. Actor.)
Sed Appellationes ah ahusu multo plus confii»
sionis , damnique Ecclesiis atulere. H(b sunt
nov(B fabulw , neniceque prioribus retro sceculis
in Galliis nnnquam auditce, et quarum veneno
alicB Chrisiiani Orbis Nationes hactenus intactce
sunt,'' Em outra Carta, depois de se lamentar
de que então apparecessem três Ecclesiasticos
providos em Igrejas, que já havião sido postas
a Concurso; e este julgado em favor de Ec-
clesiasticos beneméritos, accrescenta : "Outro
acaba de conseguir huma Igreja assas pingue,
não obstante ter sido posta a Concurso, mas
embaraçado com primeiro, e segundo Aggra-
vo á Coroa s«m mais fundamento do que que-
jer metter terra de permeio, a fim de entabolar
o negocio em Ronia. Sáo fenómenos, de que
não ha tradicçáo em Braga: tudo estava re-
servado para a infelicissima época da minha
administração."

Mas os Recursos, que se lhe faziáo sobre
tudo sensiveis, eráo os que delle interpunha
parte do seu Cabido

; porque denotavão falta
daquella harmonia, e união entre elle, e o seii

Presbyterio
, que tão ançiosamente desejava
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conservar. Já no Cap. XXX. deste Liv. vi-
mos que aquella parte do Cabido pertendeo
suscitar a questão das Maças , ou Sceptros,
que o Prelado desde o principio do seu Ponti-
ficado quiz cortar; e suíFocando-se com nova
promessa dos Cónegos, dissemos que a seu
tempo veriamos como ella foi cumprida. He
chegado esse tempo. Em Carta de 12 de Maio
deste anno dizia S. Ex/ "Consta-me que o
meu Cabido trabalha surdamente por alcançar
Decisão Regia em seu favor relativamente ao
negocio das Maças; e que o Agente he N. Pa-
rece que se não devia resolver o caso sem eu
ser ouvido : mas quem sabe o que será? Sem-
pre mando essa copia de huma Representação,
que estava para servir em outro tempo : . /. E
não será máo que a faça ver ao mesmo N, e
procurar dissuadillo de levantar novas poei-
ras, que sempre gerão escândalos, e animosi-
dades." Eis-aqui como elle com tão boa fé
buscava a conservação da paz, e união. Nesta
Representação expondo os factos, continua:
"O que constitue o Supplicante na necessida-
de de applicar os meios, que julga genuinos
para atalhar o progresso da questão. E não
acha outros mais próprios que os de pôr a
causa na Presença de V. Magestade: por huma
parte; porque o Senhor Rei D. João V. uas
duas Cartas, que dirigio ao Rev. Cabido no
anno de 1743 para applacar a tempestade já
mencionada, affectou o Caso ao seu Real Ar-
bitrio, insinuando-lhe o exame que tinha man-
dado fazer sobre os pontos respectivos ; como
também, que continuasse em pegar nos ditos
Sceptros, se o mesmo Augusto Senhor não re-
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solvesse antes a questão. He certo que passou

á melhor vida sem o fazer. E he este o estado

das cousas desde aquelle tempo até o presente.

E por outra parte se o Supplicante, sem em-
bargo das Reaes Cartas se íizer cargo da de-

cisão, he de recear que o Rev. Cabido forme
Requerimento, e mais tentativas, que nunca
deixão de ser funestas ainda só pelo golpe,

que dáo na união, e caridade . . . He verdade

que o Arcebispo D. Fr. Agostinho de Jesus

os eximio deste ministério no principio do sé-

culo próximo passado : porém náo consta que
elles fizessem uso uniforme desta exempçáo
nos Pontificados posteriores até o do digníssi-

mo Antecessor do Supplicante. E ainda que
algum houvesse neste intervallo, nada dahi se

infere para o estado presente, segundo o qual

já a pertendida exempçáo se acha abolida por

meio de huma mui circumstanciada renuncia

náo só tacita, mas expressa &c. Porém esta

Representação não chegou por então á Real
presença ; e entretanto o Agente do Cabido
apresentando huma Representação deste fun-

dada na Concordata celebrada no anno de

1605 com o Arcebispo D. Fr. Agostinho de

Jesus, para não serem os Cónegos obrigados

a tomar Capas, e Sceptros, conseguio hum
Aviso datado em 28 de Junho, e dirigido ao

mesmo Cabido, para que a dita Concordata

tivesse inteira observância. Escrevendo S. Ex/
da Visita, era que andava, a 26 de Julho, diz:

*'Agora me confirmo com a noticia, que rece-

bi de Braga, que N. apresentara em Cabido

hum Aviso, em o qual se diz que S. Mages-

tade he servida determinar que os Capitulares
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náo sejáo obrigados a tomar Capas, e Scep-
tros nos Poiítiticaes. E assim se decide huiua
causa táo renhida, sem ouvir a parte, tendo
alias por si grandes provas, e a posse diutur-

na de tantos annos. Bem pouco me embaraço
eu com aqnelle obsequio dos meus Cónegos,
de que logo no principio da minha administra-

ção quiz ceder voluntariamente: mas o modo
indignissimo, com que elles se tem portado
nesta matéria , e sobre tudo a intempestiva
decisão do Ministério, confesso que tem sido
para mim rosetas agudas, que fazem saltar o
sangue puro do coração. Sempre hei de fazer

alguma Representação á Soberana, posto que
talvez infructifera." E em Carta pouco poste-
rior, fallando no mesmo : "Ora pois eu creio

que toda a pessoa judiciosa me náo deve es-
tranhar que insista na posse desta prerogativa
da Mitra, ainda que ao principio da minha
administração quiz ceder delia em obsequio
da paz; por quanto o que entáo fazia nunca
podia prejudicar aos meus Successores: e ago-
ra decidida a questão por Ordem Regia estan-
cou todo o direito dos Arcebispos futuros . . .

Ajuntemos os males, que daqui váo nascer,
e talvez já principiáo : eis-ahi N. engodado
com esta vantagem, á testa dos seus estimá-
veis sócios vibrando raios contra o Prelado
nas Sessões Capitulares : de maneira, que por
consciência mesmo deverei entrar em guerra
por náo ver conculcada a Dignidade Episco-
pal, e perdido o credito em toda a minha Dio-
cese." Enviou com eíFeito Representação, em
que novamente expõe os fundamentos, que já
na antecedente havia ponderado, accrescen-
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tanclo o facto de haver sido decidida a questão

por hum Aviso sem elle ser ouvido.

Na mesQia Carta diz S. Ex/ ; **Nova ex-»

plosiío. Tinha o Cabido alcançado no tempo
do Senhor D. José certo Breve de Roma para

pôr Sohdéo no Coro, e na Missa até ao Ca-
non ; e isto com pretexto da humidade da Ca-

thedral, e ares mal sadios do terreno. Oppoz-
se o Prelado; ficou o Breve dormindo, á ex-

cepção de algumas tentativas no tempo da Sé
vaga, mas que nunca tiverão eíFeito. Agora
cora a entrada de N. pòe-se logo em execução

o dito Breve, e se faz hum Acórdão em Cabi-

do
,
por onde sáo multados os que faltarem

com revelia exorbitantissin)a , como para os

maiores crimes. Disto appella para mim hum
Capitular: mando ouvir o Cabido; e que jun-

tamente se me apresente o Breve, e teor do

Acordáo : ainda náo responderão ; e duvidáo

se me devem apresentar o próprio Breve, lam-
bem aquelle Capitular me requereo mandasse
sustar a revelia até o fim da causa; o que eu

fiz ; e sobre isto tem havido grandes debates

em Cabido, ficando vencida por maioria de

Totos a observencia da minha ordem. Eis N.

comigo com grandes argumentos para me for-

çar á reforma do meu Direito; digo-lhe que

o farei sim de boa vontade; mas antes disso

que quero ver os documentos, que allegáo, e

mesmo consultar o ponto: nada; ha de ser

logo, e quando muito até sabbado. . .Ai Deos
meu! Que sacrificios custosissimos em obse-

quio da paz ! Sei que toda esta pressa se en-

caminha ao êxito da Representação, que, se-

gundo ouço, perteudem fazer neste correio, a

Ih
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fim de Gonsegiiirem eoníirniaçâo Regia do tal

Breve. Outra Appellaçáo tive agora dos Ter-
cenarios da Sé por conta de certa revelia, qne
se lhes poz. Em huma palavra se o Príncipe
Nosso Senhor nào acode com alguma provia

dencia, fazendo entender a N, e a huns pou-
cos de Capitulares orgulhosos a sua displicên-

cia contra semelhantes animosidades, e sobre
tudo ordenando que tanto no objecto das Ma-
ças, como nos mais, que se contestarem para
o futuro, se não decida nada sem eu ser ouvi-
do; eutáo despedio-se a paz para sempre, e
viviremos aqui em hum inferno/* Começa ou-
tra Carta escrita hum mez depois da que fica

extractada : *'Náo tem faltado que fazer: va-
rias Appellaçòes do Cabido; hum Aggravo do
mesmo contra mim : prevenir outros muitos,
que quasi de propósito se armaváo .... Cora
tudo devo dizer que a parte mais sá do Cabi-
do estranha este proceder, e favorece o meu

:

e ahi vai a formalizar-se o litigio sobre aquel-
]a Appellaçáo do Cónego respectivamente ao
Solidéo, em que já lhe fallei . . . Que damnos
cansa em qualquer Corporação hum génio tur-
bulento ! Mas he preciso, que haja destes ba-
lanços; senáo facilmente se corrompe a agoa
encharcada: a natureza geme, nào ha dúvida;
porém as vantagens espirituaes sáo infinitas.

E seja qualquer que for a tentação ; que náo
nos pertence a nós a escolha, se náo a Deos,
que nos conhece, e sabe o que nos convém:
Hoc enim presmonitos vos esse volo, neminem
super terram ahsque teniatione victurum^ ut cui

forte tollitur aliqua, alteram pavidus expectei. .

.

Qua in re consideranda est nobis tam benigna
TOM, II. ss
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erga nos dívincB pietatis dispensatio, ut qiiibus-

dam nos tentatiomhus patiatiir diidius occupa-

ri, ne forte periculoãores occurrant ; ah aliqui-

hus vero citius liberei, nt possimus in aliis, quas

nobis uiiliores fore prcevidet, exerceri (D. Bern,

in Ps. Qiii habitat. Serm. 5.) Que nào sujjpor-

taria quem assim sabia tirar de tudo partido ?

Por outra vez tocando na mesma matéria,

diz : "He preciso com effeito levar ao Throno
a minha justiça : senáo vai isto cada vez a

peior: todos os dias soprâo faiscas de dissen-

çào; que para contar tudo seria preciso muito
tempo, só digo que, sendo, como sou, genial-

mente amigo da paz, vivo desconsoladíssimo

por conta desta inquietação., e de outras mais,

que se lhe ajuntào; de sorte que até me lem-

bro de fugir para o cantinho de huma célla,

roubando-me por huma vez a toda esta bara-

funda : e náo he somente pensamento especu-

lativo ; mas acompanhado de desejos do cora-

ção os mais vivos, e ardentes. Parece-lhe que
nâo tenho razáo ? He porque náo sabe experi-

mentalmente o que he a administração da Igre-

ja de Braga, e em conjunctura táo critica, e

difficil. Perdoe, meu Amigo, esta caramunha,
que escapou ao propósito, que quasi tinha for-

mado de me náo queixar senáo a Deos, de

quem só espero soccorro : mas em fim náo he

tanto desafogo , como desejo de que rogue

muito por mim a Deos nos seus santos Sacri-

fícios, para que me inspire o que for mais do

seu Divino agrado
;

que se neste momento
soubesse que o era dimittir-me do Episcopa-
do, e sahir de Braga, náo receio que me acon-

teceria como á mulher de Lot. Até aqui tinha
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escrito no dia Terça feira ; e desde então até

hoje Quinta feira (15 de Dezembro) havia

muito que contar a respeito do meu Cabido;

basta dizer que me vi obrigado a mandar al-

guns Oíiiciaes de Justiça, para prevenir distúr-

bios, que alguns Capitulares receaváo na ac-

ção de hoje, e para isso m'os requererão: hou-

verão Appellações para mim , e ad Saneiam

Sedem. Em fina a lavareda está ateada . . . e a

nâo acudir Deos, em breve teremos combus-

tão de consequência. Hoje sahíráo da minha

Secretaria duas Sentenças em favor dos Ap-
pellantes : lá váo certamente para a Nunciatu-

ra; porque falta o espirito de subordinação,

e da paz, e náo reina senáo o capricho/' E
escrevendo a 29 do mesmo mez : "Nâo falta

que soffrer: gloria a Deos . . . Náo digo mais

nada, senào que para me livrar de desfeitas

até deixei de ir (com bem magoa do meu cora-

ção) á Cathedral nesta Festividade para aben-

çoar o meu Povo : e não sei quando lá volta-

rei, por estar tudo em desordem. Já depois

que escrevi a V. m. ultimamente vierão dons

Aggravos ; e passadas as Ferias espero mais

alguns: e huma nova demanda dizem que vai

a suscitar-me a íim de me dar por suspeito em
todas as cansas com o Cabido &c " Para o

anno seguinte veremos o progresso desta fasti-

diosa matéria, de que nos não poupamos es-

crever as miudezas , e comraunicaçáo fami-

liar; porque se não deve ignorar tudo o que

padeceo o Santo Prelado, nem perder a edifi-

cação, e insírucção que nos dão todas as suas

palavras, assim como todas as suas acções, e

.0 espirito, de que erão animadas. _ .

ss 2
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CAPITULO XLI.

Sobre Ordinandos, e Seminários.

XI E consequente, depois de ter fallado de
provimentos de Igrejas, fallar dos cuidados,
que o Prelado empregava em formar Eccle-
siasticos dignos de serem nellas providos ; or-
dem que já seguimos nos annos antecedentes.
Continuava a ser perseguido para dar Dimis-
sorias, em que com tanta razáo era difficulto-

so. Na primeira Carta, que me escreveo este
anno (em 7 de Janeiro) me dizia: "Já mandei
tirar informação do Minorista, Afilhado de N

;

mas ainda nâo veio resposta. He mania geral

;

e se lhe não ponho termo, em pouco está o
Arcebispado cheio de Ecclesiasticos ignoran-
tes , e indignos : mettem-se com os Bispos

,

que os consideráo como seus Familiares ; se-

não quando pilhão-se ordenados, e ei-los na
sua Pátria, como agora succede com huns
três."' Por outra vez me communicou o se-

guinte: "Ha hum abuso presentemente de per-
niciosíssimas consequências, e que por isso

necessita de ser atalhado com alguma provi-
dencia. Os que querem escapar das provas re-

queridas para entrar dignamente no Sr?erdo-
cio

5 procuráo dispensa para serem havidos

*!'
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por patriotas do Patriarcado ; e obtida esta, e
o Régio Beneplácito, pedem Dimissorias a S.
Eminência para qualqualquer Ordinário, e as-

sim illndem os preparatórios, que deveriáo ter

para o Estado Sacerdotal/' Em outra Carta:
*'Vai despachada a petição do seu Afilhado

;

6 elle que tenha o trabalho de mandar passar
a Dimissoria. Forte perseguição ! Fogem to-

dos os Ordinandos para a Corte engodados
nesta lambugem, e me vejo abafado de empe-
nhos." E como hum mal de ordinário acarreta
outros ; quem se pertendia subtrahir aos pre-
paratórios requeridos para o tremendo Sacer-
dócio, também nào repararia nos meios de
conseguir o seu intento. Fallando-me S. Ex.*
em ter mandado tirar informação do procedi-
mento, e qualidades de hum Ordinando, que
eu lhe havia recommendado, accrescenta: "He
preciso advertir-lhe, que repare bem nos ca-
naes, por onde lá correm estas supplicas; olhe;

que sei de certo, que com este artificio se tem
chupado algumas vezes bom número de moe-
das ; nesta Visita me acabei de desenganar
disso/*

Mas para o bom Prelado se vêr perpetua-
mente angustiado , encontrando espinhos a
qualquer parte que se voltasse: ao mesmo
tempo, que lhe era preciso encurtar a máo na
concessão de Demissorias para Ordinandos,
lha encurtaváo nos que queria, e necessitava
de promover. Huma Carta escrita a 21 de
Abril deste anno começa assim: "He bem cer-

to que, por muito exacto, e miúdo que eu
queira ser nisto de Ordenações, nào posso,
nem devo fazer-me iudiíferente á necessidade
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de muitas Igrejas deste Arcebispado, que nao

tem senão o Parocho, ou algum Sacerdote in-

habil: (O Senhor D. Gaspar ordenou muita

gente nos últimos annos
;
porém marcharão

para Lisboa á lambugem de Benefícios, e lá.

andáo, ou nos embarques) ainda mesmo para

animar aos estudos, que descorçoados he fá-

cil voltarem á lavoura, e misteres
;
pois como

se sabe, o único fim das applicaçòes litterarias

nesta Província nâo he outro senáo o Sacer-

dócio. Quando vim para Braga, me deo S.

Magestade licença para promover de todos os

iniciados aquelles, que julgasse com aptidão
;

e mais para 60, ou 40 (que já me nao lembra

ao certo) a alcancei depois. Escrevi ao Con-

fessor de S. Alteza propondo-lhe o que fica

exposto, para que me alcançasse huma licen-

ça absoluta, e que podia segurar a S. Alteza,

que nunca faria abuso desta faculdade ;
pois

tenho nisto o maior escrúpulo. Respondeo-me
o que consta da inclusa. Depois disto tenho

instado com o Ministro d'Estado por varias ve-

zes; apenas consegui licença para 30 . . . Quei-

ra fallar ao Senhor Marquez, para ver se con-

segue o dar-se alguma providencia. He zelo

pelo bem da Igreja; que quanto a mim, tra-

isalho, e escrúpulos he que me poupào." Al-

guma providencia conseguio ;
porque em Car-

ta escrita dous mezes depois leio o seguinte ;

"Neste Correio recebo o Aviso do Senhor Mar-
quez relativo aos Ordinandos : V. m. lhe agra-

deça da minha parte este eífeito da sua gene-

rosa benevolência; mas sempre lembre que he

hum número muito pequeno para mil e trezen-

tas ParocbiaSj havendo era muitas delias a
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maior necessidade de Ecclesiasticos. Em fim

concluído o tal número, recorrerei á mesma
fonte.

"

Entretanto bia cuidando constantemente

em formar Sujeitos hábeis nos dous Seminá-
rios. A respeito do Seminário Ecclesiastico êe

S. Pedro, res"pondendo-me a huma recomraen»

daçáo que lhe fizera, diz: "Por hora nào ha
modo de acommodar o tal Mestre de Grego.

O Seminário Ecclesiastico he muito pobre;

apenas tem renda para assistir a 25 Semina-

ristas ; e ainda isto, e o pagamento dos Pro-

fessores de Latim, Rhetorica, e Filosofia, nao

he sem o meu soccorro. O dos Orfáos (á ex-

cepção de hum pequeno Beneficio) só tem o
que lhe estou contribuindo; que agora com a

nova decima não se pode augmentar." Diz-me
por outra vez: "Dos Francezes, que tenho em
Casa, ires ensinào nos meus Seminários Rhe-
torica, Risco, Geometria, e Álgebra ; e todas

as três Aulas sáo frequentadas por huma boa
parte dos meus Orfôos. Nosso Senhor abençoe
a obra, que pode ser assas útil á Igreja, e ao

Estado. " E fallaodo particularmente destes,

me dizia em outra Carta: (he datada em 20 de
Outubro) *'0s meus Orfáos vão-se dispondo
para os desígnios, que a Providencia dá mos-
tras que os quer : muitos aprendem officios

com Mestres escolhidos; vindo, já se sabe, pas-

sar os Domingos no Seminário para avivarem

as Lições do Cathecismo, e da escrita. Perto
de quarenta frequentào a Grammatica Latina

;

huns poucos Geometria e Álgebra; três Rhe-
torica ; e outros tantos Filosofia : número to-

tal chega lá para cento e vinte, e vai crescen-
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do sempre. Lembro-me que nao será raáo pro-

curar-se a entrada, ao menos de dous, no

Hospital dessa Corte para Ajudantes de Cirur-

gia : que lhe parece? Achando-lhe algum gei-

to, pode lá ir dispondo a quem inílue nisto,

para entrarem para o Veráo ; e entretanto vào-

se aperfeiçoando no Latim. Ainda mesmo fal-

lando com os Amigos, se occorrer algum ou-

tro rumo conveniente, náo deixe de me avisar;

que temos cá muito a quem se pode fazer bem.
Se Deos me der vida, para o anno que vem
háo de ir huns poucos para a Universidade.

Digo-lhe, meu bom Amigo, com toda a inge-

nuidade
,
que cada vez estou mais contente

por ter lançado mào deste arbitrio: náo o pode
haver mais útil a huma, e outra Republica.

Assim lhe visse já estabelecido o fundo suffi-

ciente : mas que dificuldades não encontro

para isso ! N. dirá a V. m. o que se tem pas-

sado com a encorporaçáo do Beneficio de S.

Fins, que parece estar na máo depois de ir a

Carta do Ministro d'Estado. Bem pudera o
Senhor Marquez promover a conclusão deste

negocio com alguma recommendação, ou Avi-

so ao Enviado em Roma: porém receio que
já se enfade com as minhas repetidas imperti-

nências; supposto que deve considerar, que
hum Prelado de Braga, e na presente conjun-

ctura a mais critica que pode ser, não he pos-

sivel, que deixe de ter muita casta de depen-
dências interessantes ao bem das almas : e se

os Amigos de Deos o desamparâo, a quem ha
de reccorrer? "Em outra Carta: "Não fazia

conta de fallar ainda em o Requerimento iur

ícluso ; mas temo alguma impetra , ou outro
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extravio: vá. He hum pequeno Beneficio sim-

ples que vagou, e acho nos Estados que per-

tence á minha Meza : náo lhe parece justo ap-

plicallo para os Orfáos ? Ainda que a despeza

que me embebe este Estabelecimento, he im-

mensa; para o tempo da minha vida iria sup-

prindo do modo possivel : mas eu nâo quero
que seja recurso momentâneo da Igreja, e do
Estado ; desejo cousa durável ; e para isso fa-

zem-se necessárias estas applicaçòes. Ahi lhe

entrego o Requerimento para conseguirmos o

Régio Beneplácito &c." Até neste Estabeleci-

mento, emprego dos seus paternaes desvelos,

teve por íins deste anno hum motivo de gran-

de amargura. Em Carta de 29 de Dezembro,
em que me diz que por huma parte se achava
bem afflicto com as inquietações dos seus Có-
negos, de que já falíamos, continua: "Por
outra parte a doença, que se ateou no raeu

Seminário dos Orfáos, e vai lavrando com tan-

ta força : mais de 80 meninos estáo de cama
com febre ; hum já morreo ; e também o pri-

meiro Mestre da Escola, que talvez nào acha-

rei outro igual no talento, no zelo, e no génio

para aquelle ministério: o Reitor esteve ás

portas da morte, e ainda náo se acha livre ; e

dous Mestres mais ainda náo sei o que será,

por terem cabido de fresco. Pondere V. m.
que gente náo he precisa para cuidar de tan-

tos enfermos; que perturbaçáo, que despeza;
e além disso que mortificação para quem tem
as suas complacências naquella Casa, e esti-

ma aquelles Inocentes como meninas dos seus

ollios. Confesso qvie algumas vezes sinto que
o coração vai a succuuibir de todo, e he pre-

TOM. II. Tt
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ciso susteníalío com ambas as màos. Eníáo a

pouca verdade, e amizade que se acha ! Na»
lhe parece que tenho razão para dizer que, se

Deos me arremessasse agora para o cantinho

da minha antiga céJia, nenhumas saudades le-

varia dos Paços de Braga?" E remata, como
sempre em semelhantes casos, pedindo perdão

do desafogo.

Quem tanto cuidava em prover as Igrejas

de dignos Pastores, não podia descuidar-se

da decência dos mesmos TeiDplos, em que se

dá o culto público a Deos, e se celebrão os sa-

grados Mysíerios, Dizia-me em huma Caria:

"Acabo de visitar a Freguezia de N. Está

aquella Igreja reduzida á maior consternação,

de sorte que se não pode vêr com os olhos da

Fé sem lagrimas, e gemidos : as principaes

rninas vào ponderadas no Requerimento in-

cluso. Ora he bem certo que, se o Príncipe

Nosso Senhor tivesse noticia de semelhante

lastima, não deixaria de dar logo providencia,

muito particularmente sendo Commenda ren-

dosa, que me dizem excede a quantia annual

a cinco mil cruzados. Igualmente as Côngruas

do Vigário, e Cura reclamão augmento; pois

tem indizivel trabalho assim por ser muito nu-

merosa a população, como pela quantidade

do terreno summamente áspero, e montuoso...

Quero (diz na mesma Carta) que lêa a Carta

inclusa, e podendo ser a faça lêr também a N.
Eu não sei onde está a fé dos homens: se se

não desperta nestes lances, parece que se ex-

tinguio : a Igreja de N. lamenta as suas rui-

Bas ; e todos pasmão conhecendo que quem
recebe os dizimos daquella Freguezia, sabe
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isto perfeitamente; e as náo repara só por que

nao quer: os homens il!udeiii-se facilmente

com huma Carta equivoca; porém Deos oao

pode ser enganado."

Em Carta escrita mais de quatro mezes

depois diz: ''A Igreja de N. (era a primeira

das ujencionadas na Carta antecedente) está

esperando por alguma providencia e o iDais

he que, a tardar muito, íjcaráo aquelles Povos

sem Igreja, ao mesmo tempo que pagào para

o Erário táo avultada quantia. Ahi remetto

agora essa Representação do 'bom Parodio de

N: lá estive este Veráo; e ainda náo pinta bem
o estado lastimoso daqueile Templo. Pelo

amor de Deos diga a N. que metta isto em es-

crúpulo a S. Alteza. Sáo muitas mais as Igre-

jas de Comraeiídas, que chorão as suas rui-

jias. Por que náo ha de o Throno determinar

lium Procurador zeloso, e pio só para isto?

Ou fiar dos Bispos semelhante inspecção? Mas
he desgraça, que se dá mais credito a hum
Ministro secular, muitas vezes bem secular

lios costumes, e sentimentos, do que a hum
Prelado, que tem toda a presumpçáo de Di-

Teito, para se julgar que náo enganará a sua

Soberana.*'

Tt2
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CAPITULO XLIf.

Conventos de Religiosas.

1 EMOS visto que os Conventos de Freiras fa-

ziào hum dos artigos mais trabalhosos da ad-

ministração do Prelado. Querendo elle neste

anno effeituar a mudança do resto de huma
Communidade para outra Casa, e dar hum
destino útil á que ficava desoccupada, me diz:

*'Vai esse Requerimento debaixo da protecção

da miuha Santa Tereza de Jesus. V. m. o quei-

ra lêr primeiro a N, e parecendo que leva al-

gum caminho, o entregue a N, para que haja

de conseguir de S. Alteza hum despacho fa-

vorável. Bem advertido, que se nos pomos
agora no principio apezar todas as difficulda-

des, que a razáo descortina, nunca se fará

liada: tenho alguma experiência destas cou-

sas; e vejo que sempre Deos quer que deixe*

mos a Elle alguma cousa, e náo fiemos tudo

das razões humanas: e onde mostrará o Omni-
potente melhor o seu poder, senáo naquelles

arbítrios, que tem huma relação tào intima

com a sua gloria ? Aborrecem-me corações de

pulga , que se afogáo em qualquer gota de

agoa. Oh ! Donde ha de vir a renda para a

Casa ? Se eu pensasse nisto quando dei priu-

N\,
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cipio ao Hospital dos pobres enfermos no Pa-
rá , que inspirarião as razoes humanas senão

que era disparate desnecessário ? Com tudo
fez-se a obra, e lá está era acçào, com hum
considerável património

;
para que se veja

quanto Deos favorece as resoluções respecti-

vas ao seu serviço. Quem ha de acabar com
Freiras velhas, que deixem a Casa, onde fo-

ráo creadas, &c. ? Quem? Em primeiro lugar

a suavidade do Conselho ; depois Ordem su-

perior fundada na razão, ena justiça, que re-

quer soífra hum, ou outro algum detrimento

em obsequio do commum."
Mas para que se veja como elle sempre

alliava este zelo, e santa resolução com a pru-
dência nos casos, em que hum corte arreba-

tado exasperaria o mal, que se pertendia cor-

tar, diz em huma Carta ao Presidente da Jun-
ta do Melhoramento acerca da reforma dos
Conventos : "Que bello designio o que V. Ex.^

aponta ! Só assim he que a reforma ficaria

completa. Mas talvez será fazer logo no prin-

cipio demasiada poeira : e ahi temos hum re-

boliço geral, que não deixará de provocar o

desagrado, e indisposição do Ministério. Pa-
recia-me a mim, que fossemos minando surda-

mente o casíello da inobservância, dando-lhe
por ora o golpe apontado na minha Represen-
tação ; e depois, se não tudo o que V. Êx.^ sa-

biamente considera, ao menos parte: porque
em fim sempre julgo indispensável presente-

mente a conservação dos dous Mosteiros de
N, para ahi se recolherem as Religiosas des-

contentes, que hâo de fazer o maior númerOo
O Convento de IS. bom será que logo se extii^i'
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g^a,; porque na verdade he fraco em tudo, n©

edilieio, na renda, e na observância; e as Re-

Jigiosas váo a acabar. O de N. melhor he pelo

que respeita ao material ;
porém no mais ain-

da se acha em peior estado : este bem pôde

servir para as Seculares ; e lie preciso insistir

muito neste ponto da separação das Seculares,

pelo menos no Mosteiro reformado- senão, tu-

do vai perdido. De resto só o Convento de N.

tem admittido huma Noviça: nenhum dosou*
tros, apezar das mais altas diiigencias, pôde

acabar isso comigo. Espero que V. Ex.^ me
participe algumas noticias agradáveis relativa^

mente a este negocio; e no entanto irei diri-

gindo a Visita para as visinlianças á^lS, onde,

sendo necessário, posso examinar pessoalmen-

te as cousas, a fim de se fazer tudo com o de-

i/ido acerto." Porém nesse pouco tempo de

demora em Visita nada se pôde fazer. Em
Carta pouco posterior diz: "Começa outra

Tez o Padre Confessor a enviar Despachos dos

costumados para entrarem Noviças : agora

chegou hum para o Convento de Murça, por

sina! que vem com toda a franqueza." Por ou-

tra vez me dizia : "Sabe V. m. o que agora fez

o Senhor Núncio? Huma Freira rapariga, e

doudinha de N. mandou-me pedir Attestação

para mandar vir Breve afim de sahir : mau-
dei-lhe dizer que cuidasse em outra cousa:

bastou isto: hoje me escreve a Abbadessa,
que apresentara licença do Núncio ; e o meu
Provisor (louvado Deos) sem mais demora o

deo á execução. E assim vão pelos ares as leis

Btiais veneravei'S da Disciplina, esbulhando-se

kum Bispo da authoridade natural, que tem



sobre buma Snbdita sem o oiivir. Aonde vai

dar comsigo bum tal transtorno de direitos,

eu o ig^noro, Deos perdoe a quem tolera qne
se estejáo praticando semelhantes violências."

Vejo em outra Carta: "Pode V. m. dizer

a N. a respeito do negocio das Fieiras, qne
ainda estou peio mesmo : que temo muito (em
quanto as cousas náo mudáo de face) que só

procuremos tirar agoa em crivo, ou descobrir

nó no junco. As queixas das Freiras descon-
tentes, e das Seculares, ou de seus pais para
»áo sahireni da Casa, onde estáo, sáo certas.

Quem ha de resistir aos raios de ... ? a expe-
riência do passado me ensina acerca do futu-

ro : e he certamente o que mais me assusta;

que quanto de cá, supposto prevejo difficul-

dades sem numero, especado com a Determi-
daçáo Regia, confio em Deos que tudo se lia

de vencer/' &c.
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CAPITULO XLIII.

Sexta Visita.

'

íl

Por algumas expressões das Cartas extracta-

das nos Capítulos antecedentes já temos per-

cebido que o zeloso Prelado neste anno entre

tantos trabalhos nâo se poupou ao da Visita.

Em Carta de 12 de Maio me dizia S. Ex.' que

determinava sahir da Cidade no dia 14. E com

effeito a 19 já me escreveo da Visita duas re-

gras, em que me diz : "Alguma cousita se vai

soffrendo em obsequio do santo ministério : a

pé por estas montanhas do Gerez, e Cavado

;

e com chuva: mas he nada em comparação do

que soífreo o Soberano Bispo, e Pastor das

nossas almas."

Em 7 de Junho escreve de Villela das

Choças, começando a Carta por estas pala-

vras: "Ainda agora náo escreveria; porque

na verdade a lida dá pouco lugar para isso.

Depois de ter varejado as montanhas vou des-

cendo para as ribeiras ; e amanha estou na

Freguezia de Aboim das Choças, cujo Paro-

cho me tem procurado, e sei que não vai ser-

vindo mal." (Faz me menção particularmente

<3este Parocho; porque eu o conhecia). JNesta

occasiáo uilo se estendeo mais na relação pelo
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qne pertence á visita, por se occupar a Carta

em assumptos de cuidado, que nâo deixarão

tempo, nem lugar para outra cousa.

;Em 21 de Junho; de S. Pedro do Souto:

"Desta vez tenho-me visto mais assaltado dos

repetidos ataques da rainha impertinente mo-
léstia ; creio que he por conta do maior traba-

lho; pois náo sao estações demoradas; mas de

Freguezia era Freguezia, e por conseguinte sem-

pre o mesmo giro uniforme de trabalho . . . Vou
proseguindo o meu giro até Refoios do Lima,

de que náo estou longe, e onde faço tenção de
rae demorar alguns dias para tomar algum al-

livio." E no dia 29 do dito mez : "Em Refoios

do Lima, sitio muito agradável, aonde che-

guei hontem, e faço tenção de me demorar al-

guns dias para respirar hum pouco da fadiga,

que nào tem sido pequena até agora, muito
principalmente por causa desta negra moléstia

hemorroidal quasi continua; aqui, digo, re-

cebi a sua Carta kc. Por alguns motivos, em
que entra o do abalo na saúde, resolvo-me a

mudar de direcção : de Ponte de Lima prosi-

go até á Barca ; e dahi para Casa.'* E escre-

vendo ainda da mesma paragem a 5 de Julho,

diz: "Hoje saio de Refoios : dirijome a Pon-
te de Lima; e dahi talvez subirei ao longo do
rio pela outra parte, concluindo na Yiíla da
Barca/'

Em 18 de Julho: " Da Villa da Barca,
aonde cheguei esta tarde, depois de trazer hu-

ma marcha batida desde Refoios, Ponte de
Lima, e de toda esta banda de cá do rio, es-

crevo agora a V. m
;
porque já me pica a con-

sciência de tanta demora: mas em íim , meu
TOM. II. vv
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Amigo, esta digTessáo he muito mais traba-

lliosa que as outras : Missáí» continuada, com
o contrapezo dos despachos, que me seguem

inalteravelmente; e mil cousas que se náo po-

dem explicar por escrita : já a natureza se

mostra enfadada ; e por isso daqui me enca-

minho em direitura a Braga/'

Em 26 do dito mez ; de Boiváes : ^'You

concluindo a minha digressão : Sexta feira 29

do corrente mando vir as bestas ;
e nesse mes-

mo dia me recolho a Braga para cuidar na for-

nada de Ordinandos, e oiitros objectos, que

reclamáo a minha presença. Parece-me, que

desta vez se fez boa seara : Deos a abençoe

para que vá avante. Pelo menos confio que as

praticas, que fiz ao Clero separadamente, pro-

duzirão algum fructo; e disso já tenho algu-

mas provas."

CAPITULO XLIV.

De outros trabalhos, c cuidados que neste anno

accrescérão aos ordinários.

Hum dos trabalhos que houve neste anno so-

bre os ordinários, e inherentes ao oíficio pas-

toral, foi o lançamento da nova Decima ec-

clesiastica, em que o Prelado se houve cora

aquella exacção, e intelligencia, que se devia
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operar. Em Carta de 3 de Novembro diz S,

Ex/: "Já saberá a Ordem que tive este cor-

reio. Nada mais justo do que acudirem os Ec-

clesiasíicos ás uecessidades do Estado com

parte dos seus bens : mas gostaria antes que

fosse donativo, ou contribuição por huma vez.

Náo me custa por mim, que sou sempre o

primeiro Pobre que tenho direito á minha sub-

sistência; mas pelos miseráveis, que perdem

este recurso. Como o Príncipe por hum effei-

to de benignidade incumbe aos Prelados esta

cobrança, julgue V. m, que seara me nasce

agora de mortificações, e cuidados, tendo de

barulhar com todo o Clero Secular, e Regular

de huma táo vasta Diocese; porque em fim

nào sáo exceptuados os mesmos Regulares

izentos da minha Jurisdicçáo. Ahi vou já

estabelecer hnma Junta de Ministros da Re-

lação, e passar as mais Ordens necessárias pa-

ra este fim. Hei de pedir alguns esclarecimen-

tos acerca disto ; mas por ora convém só es-

preitar o que vão fazendo os outros Prelados,

V. m. me dirá se o Patriarca abrange na Or-

dem algum destes,— os Clérigos que tem so-

mente o seu património—os Reitores, e Vigá-

rios que tem côngrua determinada— os Curas

Coadjutores— os Conventos que vivem de es-

molas—os ditos que tem rendas limitadas, que

náo chegâo para a subsistência das Freiras—
os Sanctuarios, cujo rendimento provém das

esmolas, e votos dos Fieis. Apezar desta du-

vida mando por ora que todos me apresentem

hum Certificado do que possuem; depois se

resolverá a questão." Parece que se não pode

píoceder com mais acerto, nem alíiar melhor
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o patriotismo com a compaixão da pobreza.

Continuava S. £x/: "Náo lhe parece que he

hum bom accrescimo aos cuidados ordinários?

Porque isto náo he hum Bispado de Leiria,

ou do Algarve; mas hum Bispado, que abran-

ge quasi duas Provincias inteiras, e a do Mi-
nho principahneníe acugulada de Povo: de-

pois o grande número que ha de Contentos de
hum e outro sexo. Oh ! Que sorte pezadissi-

ma, e táo difficil me estava reservada! Bem
necessito do soccorro das orações das ahnas

virtuosas para náo dar com a carga no cháo,

e comigo no Inferno/' Esta desconfiança de

si he que o fazia acertar em tudo.

Em Carta pouco posterior dizia S. Ex.^:

*'Consta-me que o meu Cabido pertende ofFe-

recer a S. Magestade o rendimento inteiro de

hum anno. Eu náo me atrevo a tanto, recean-

do que os Proprietários dos bens da Mitra,

que sáo os Pobres;, mefaçáo carga disto algum
dia. Quanto melhor parece deixarmo-nos re-

gular pelas determinações do Soberano : e

quando Elle vir que as necessidades da Repu-
blica pedem este sacrifício pleno, fazello en-

tão com boa vontade !

" Lembrando-se entáo

de que talvez o Cribido quizesse e^cluir-se da
obrigaçáo que tinha, assim como o resto do
Arcebispado, de lhe dar contas para a multa,

accrescenta :
" Pela menos consta que tem

custado isto hum pouco a alguns ; e que algu-

mas queixas se formarão em Cabido contra

mim, náo obstante haver-lhe eu por huma Car-

ta mui attenciosa pedido conselho sobre o mo-
do, com que lhe parecia se fizesse aquellaCol-

lecta, isto he, se da massa junta, ou depois
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da repartição feita a cada hnm : mas náo se

pode satisfazer a ânimos indispostos."

Em outra Carta, dizendo que desejava a

decisão de certo negocio, que lhe havia de

render bastante trabalho, accrescenta : "Sup-

posto que presentemente com a Decima ec-

clesiastica anda isto assas embaraçado: já que

toquei neste ponto, tomara saber, além do

mais que já disse, a forma da multa ,• sev. §;.

rendendo a Abbadia 400S réis he multada em
40$ réis ; ou feita a conta pelas medidas de

páo, vinho, &c. e ciugir-me ao disposto pela

Lei da Decima secular; que sem duvida vem
a dar em muito menos. Como a Carta Regia
nào declara nada a este respeito, antes parece

que propõe por norma a Decima secular, haa

de haver suas dificuldades. V. m. me irá avi-

sando do que constar." Tenho transcripto to-

das estas propostas em matéria, em qiie se

sabe qual foi a final a pratica, para que se ve-

ja a consideração, com que o Prelado obrava;

bem ao contrario do que pessoas malévolas

quereriào persuadir; pois me dizia S. Ex.^ em
Carta de 15 de Dezembro: "Disse-me pessoa

que veio da Corte, que se divulgara por lá,

que eu requerera a S. Magestade para náo
contribuir, nào sei por que motivo; e que esta

noticia até correra por Palácio: muita gente

tenho que me quer bem. Ahi lhe remetto a

Copia do Edital, que foi para todas as Co-
marcas: quem assim falia, e pensa, parece
que dá testemunho assas significativo da sua
obediência ás Ordens Kegias (1). Nem ao me-

(1) Este Edital que lie de 4 de Novembro, inclue o
teor da Carta Regia de 15 de Outubro»

m



342

nos ine veio ao pensamento fazer tal Repre-

sentação. For íini âi) iviez, e do anno escre-

\'endo-me S. Ex." me dizia : "O correio passa-

do escrevi ao Marquez expondo ahíiins pontos

acerca da Decima : espero com brevidade a

decisão, para entrar com este negocio. Dizem-
nie que os Bispos de Bragança, e Lamego já

fizeráo a sua Collecta, e náo sei se a remettè-

ráo: nem a vastidão desta Diocese, nem tam-

bém o raethodo, que tenho adoptado (muito

difíerente, e mais regular, segundo me parece)

permittem tanta brevidade: além de ter visto

na Ordem Encyclica do Patriarca, que o an-

no principiava agora em o Natal ; e o primeiro

pagamento seria em Junho. Se V. m. souber

alguma cousa em contrario, tenha a bondade

de me avisar/*

For concluir com o que pertence a esta

matéria, referirei aqui os mais passos que hou-

veráo até á remessa do primeiro pagamento.

Em Carta de Maio do anno seguinte leio estas

palavras: "Como náo tenho ordem para ex-

cluir da Collecta da Decima os rendimentos

das Igrejas de Malta, e da Universidade, será

bom que V. iii. falie nisto ao Senhor Marquez,

e me diga o que devo obrar; porque até agora

só cuido no exame das Côngruas daquelles

Parochos, sem attender ao grosso das rendas.

Quando seja da intenção de S. Alteza, que eu

coUecte estes rendimentos, então será preciso

venha Ordem positiva para isso : de outra sor^

te náo poderei fazer nada; do que já tenho as-

sas fundamento pelo que pertence aos Malte-

zes &c." Em outra Carta: "He incrível o tra-

balho, e a moriiíicaçáo que traz comsigo o ne-
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gocio da Decima : faltava isto pnra ag'gra^ar

o pezo da Braga: e peior he, se depois de tan-

ta fadiga tenho ainda de ser censurado : por-

que em fim náo parece somma proporcionada

á vastidão da Diocese: mas a indo deo causa

o systema geralmente adoptado de se governa-

rem pela Lei da Decima Secular, e nao pela

Ordem circular que enviei para todo o Arce-

bispado."
Náo foi em vào o receio de ter de experi-

mentar ainda sobre a fadiga algum dissabor.

Em Carta de 13 de Julho seguinte me diz 8.

Ex/: "Tive neste correio hum Aviso, que me
causou algum reparo, e também desgosto: era

relativo á Decima ecclesiastica; e nelle se me
intimáo duas cousas da parte da Soberana

;
a

saber, brevidade na remessa da Collecta; e

que envie com ella huma relação das rendas,

de que se deduz a dita contribuição. Ora nào

lhe parece q-ue huma e outra he para aífiigir?

De maneira que se esíào disfarçando coníi-

nuanienle aos Ministros seculares largas de-

moras, até chegarem a ajuntar os dous semes-

tres : e entáo o Arcebispo de Braga com huma
extensão immensa de districío, que cabe á sua

Collecta, e tendo além disto padecido huma
gravíssima enfermidade, que o levou ás portas

da morte (delia havemos ainda fallar), e de

que ainda ha bem pouco convalesceo, já tarda-

va em 26 de Junho com o primeiro semestre?

Valha-rae Deos, que tanta falta de compaixão

acho ainda naquelles, de que me parecia que
tinha maior motivo para a esperar ! Porém a

segunda parte do Aviso ainda fere mais :--que

remetia a relação das rendas, de que se deduz
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a Collecta: — be em bom Portuguez o mesmo
que dizer: nào mereces fé alguraa nas tuas

coDías: e mais confiança deve á Rainha qual-

quer Ministro secular, ainda que seja da pri-

meira entrancia (porque nào rae consta que se

tenha pedido semelhante relação a algum dos
Collectores da Decima secular.) E assim he

que nestes calamitosos dias se respeita a fé, e

o caracter episcopal ; esta fé, e este caracterj

que em outro tempo mais feliz conciliava tanta

preferencia, e estima aos que delle se achaváo
revestidos. Eu creio que esta Resolução do
Princepe tem a sua origem em alguns ditos

odiosos, que já ouvi se tem divulgado lá pela

Corte a meu respeito sobre a contribuição de

Braga." Com tudo era isto mera desconfian-

ça ;
porque o Aviso naturalmente foi geral pa-

ra todos os Bispos. Continua o Prelado: "Mas
em íim irá sem falta para o primeiro correio a

Collecta do Arcebispado, acompanhada dos

mappas do costume na Decima secular: e de-

pois com tempo (porque eu não podia adivi-

nhar esta nova, e enfadonha circumsíancia de

remetter por miúdo todas as parcelas de pão,

vinho, &c. que os CoUectados quizerão decla-

rar debaixo de juramento) mandarei também
a dita relação : e ficarão convencidos os Mi-

nistros Régios, que se ha algum dolo, não se

me deve imputar a mim, senão á má consciên-

cia dos que derão as suas quantias erradas

:

assim como com isto fico eu também desenga-

nado, que a Contribuição ecclesiastica não he,

segundo até agora se dizia, luima contribui-

ção voluntária do Clero deixada á prudência

dos Bispos, ou huma cousa que se não devia
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chamar Decima; mas antes huma Decima,
como a dos Seculares, e talvez mais forte.

Perdoe, meu Amigo, este desabafo : mas com
quem o hei de ter senáo com V. m. ? Custa
muito a quem ama os ioíeiesses da igreja vêr
como em tarifa certas deíiberações politicas,
que em outro tempo náo deixavào de encon-
trar a mais forte opposiçáo da parte dos Bis-
pos, Nem poderá alguém julgar que he o ape-
go que tenho ás rendas da Mitra, que me
obriga a fallar assim ; sabe-se em que as em-
prego; e que nem hum real leváo os parentes."
&c. E na Carta do correio seguinte (20 de Ju-
lho) me diz: "Neste mesmo correio envio o
primeiro semestre da Decima ecclesiastica do
Arcebispado: talvez a quantia náo correspon-
da á expectação; mas nào sei que lhe faça de-
pois de se ter adoptado geralmente (como em
Lisboa, e no Porto) o &ystema das medidas
pelo preço da Lei. Com tudo ninguém poderá
duvidar que ainda assim houve muito maior
exacçáo do que na Decima secular. Eu dou
á minha parte três mil cruzados ; e se quizes-
se cingir-me, como os mais, ao exacto syste-
ma das medidas, e também descontar as des-
pezas da Collecta (que todas carregáo sobre
a Mitra, e náo sáo pouca cousa) seria talvez
muito menos."

Outro ponto, que também neste anno lhe
-deo algum cuidado, ainda que menor que o
<3as consas espirituaes, foi a da nomeação de
hum Vereador, a que chamáo de barrete, por
se achar ausente hum dos nomeados nas Pau-
tas

: pois vejo que S. Ex." me dizia em huma
Carta de 12 de Maio : '<V. m. não me diz don-

TOM. lí, XX
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de dimana aqnella Resolução acerca do Ve-

reador, se da Secretaria d'Estado, se do Des-

embargo do Paço. Ignoro em que consistisse

a incurialidade : só se foi por me náo accingir

ás pautas: mas este tem sido o costume inal-

terável dos Donatários meus Antecessores, e

costume fundado nas clausulas exuberantes de

muitos Alvarás Régios, que nunca se dispu-

tarão, nem pela Lei ultima forào derogados

;

antes firmados novamente com a excepção que

se fez. Sempre envio essa Memoria para sua

instrucçáo ; e parecendo-lhe que deve ir Re-

querimento formal, avisará: pois náo quizera

que no meu tempo fosse tudo ao fundo, h
este era o motivo de dar os passos, que .julga-

va precisos em semelhantes matérias. L era

Carta de 5 de Julho vejo estas palavras:^ "lo-

mára que a Resolução do Ministério acerca

dos Vereadores fosse mais favorável a Mitra

do que aquella, que se inspirou a primeira

ve^ O meu Secretario me avisa (a Carta era

escrita em Visita) que fora remettida huma In-

formação do Procurador da Mitra, que eu

niio vi ; mas julgo será bem fundada. &c.
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CAPITULO XLY.

Conlinuão diversos cuidados e mortijicações

no novo iltino.

JuoGO no principio do anno de 1797 teve o

Prelado o dissabor de receber hum Aviso da
Secretaria d'Estado datado de 31 de Dezem-
bro de 1797, em qne se lhe diz que náo pôde
deixar de parecer inconsiderada, e precipitada

a acçáo de prover a Dignidade de Mestre Es-
cola da CoUegiada de Guimarães, como devo-
luta, em que S. Ex/ fora notoriamente illudi-

do por hum Capitular, particularmente exis-

tindo o Breve de proroga, que o D. Prior por
cautela havia impetrado &c. Pelo que era S.

Magestade servida provisionalmeiíte, que S.

£x/ fazendo immediatameníe suspender o pro-

gresso do Provimento extorquido, informasse
das illusôes, com que fora surprehendido &c.
Responde o Prelado, como costumava, come-
rçando por dizer ao Ministro d'Estado, que vai

expor as razoes do seu procedimento: *'E V,
Ex/ (diz elle) pezando-as na balança do seu
illuminado critério, depois de informar a S.

Magestade, se dignará instruir-me para o fu-

turo : por quanto ainda que tenha algum zelo

pelos foros da minha JurisdicÇao, como estou
obrigado por hum juramento, náo he (gloria a

XX 2
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Deos) tâo cego, e indiscreto que me faça pre-

cipitar no absurdo de querer invadir, náo diga

os Direitos sagrados da Coroa, mas nem ain-

da os do Padroeiro mais abjecto &c." E em
Carta que me escreveo em 5 de Janeiro, me
diz acerca deste facto o seguinte: "E que mo-
tivo tenho eu de arrependimento? Attenda.

Apresentou-me aquelle Cónego alguns docu-

mentos, que examinados por mim, e por Mi-
nistros babeis da minha Relação, deixavão ver,

senáo com evidencia, ao menos com grande

probabiHdade, que náo apresentando os Se-

Dhores de Guimarães a Cadeira dentro de seis

mezeSj se devolvia aquella acçáo para a Mitra

de Braga. Eu ignorava que se tivesse alcança-

do a proroga da Sé Apostólica ; e via que o

prazo do meu semestre espirava no dia se-

guinte; que por isso mesmo que sou genial-

mente inimigo de contestações fui sempre dif-

ferindo. Que querem? Que iiaquella dúvida

deixasse eu de especar os Direitos da Mitra?

Eníáo sim parece que melhor me quadraria o

epitheto de material, ou de sincero, como que-

rem dizer por modo mais politico. Como po-

rém agora consta do Breve da proroga, cessa

a questão: e ticariâo extinctas todas as desta

natureza, se os dous RR. Cónegos, que me
Tierào falíar, cumprissem o que proraettêráo,

de pôr na minha presença documentos demon-
strativos da authoridade dos Arcebispos em
qualquer sorte de vacatura daquelles Beueíi-

cios. Ninguém melhor do que eu deseja co-

nhecer a verdade: estou prompto para lhe fa-

zer sacriíicio dos maiores interesses: pelo me-

GO^ he o que sinto no meu coração."
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Outros motivos de amargura me refere S.

Ex.^ na mesma Carta: "As doenças (diz) tem
continuado; ejá morreo outro menino; e hum
Mestre, que também tinha a inspecção da
rouparia (que por isso me faz huma falta mui-
to considerável) está nos últimos parocismos.
Vê V. m. hum jardim viçoso, e florente, de-
pois que por elle passou a tempestade de chu-
va, e degraniso? assim está agora aquella Ca-
sa: de todo o número dos meninos que he 120,
poucos escaparão; e ainda destes vão sempre
cahindo alguns ; dos mais alguns estáo com a
febre, outros se vào levanlando, e outros re-

cahindo. Ninguém pensa o trabalho, a morti-
licaçáo , e a despeza que isto traz comsigo.
Em fim foi Deos servido carregar a sua máo
lia parte que mais me doía. E isto junto ás
perturbações com o Cabido, que estáo presen-
temente no seu foco, nao lhe parece que a<?--

grava hum pouco o pezo da Cruz ? Gloria a
Deos por tudo !

"

Quanto a esta ultima causa de desgostos,
me diz na Carta do correio seguinte (12 de Ja-
neiro): "Vai a Representação, que me vejo
obrigado a fazer ao Throno :' náo pode deixar
de ser: váo as cousas embruihando-sc por tal
modo, que ameaçâo consequências funestissi-
mas. Além dos dous Aggravos, em que fallei

ultimamente, chegarão já três mais; e espero
outros. Todo o tempo he pouco para respon-
der aos Recursos da Corôra. Eu lhe direi de-
pois o êxito de toda esta barafunda de Aggra-
vos, que sendo todos, como sáo, de objectos
tão frívolos, espero que na Coroa façáo ji^sti-^

^a. Mas era bom dar hum golpe á raiz, e tira-
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rem-se por hiinia vez do mundo tantas pertur-

bações, e escândalos: o que somente se pode-

rá conseguir com a providencia apontada no

fim da minha Representação. Lá vai remetti-

da ao Ministro d'Estado outra idêntica, tam-

bém com a dos Capitulares &c."

Era esta huma Representação que lhe fi-

zerao seis Cónegos, parte a mais sá do Cabi-

do ,
que iiomeçava por estas palavras: "He

V. Ex/ Rev.in^ o dignissimo Arcebispo que

preside na Igreja Primaz das Hespanhas; e

por isso a V. Ex/ como nosso Prelado, e Pas-

tor, de que muito nos gloriamos, reccorremos

para atalhar as desordens, em que, com es-

cândalo geral, se acha o Rev.ino Cabido, de

que nós somos membros» e no qual, por de-

fendermos, e sustentarmos a justiça, soffremos

continuas vexações, e desprezos." E referindo

entáo os factos, concluem : "Com toda a sub-

missão, e respeito pedimos a V. Ex/ Rev.ma

se digne pôr termo a tantas desordens, usando

do sew poder, e authoridade. Outra vez lhe

repetimos a nossa submisscio, e respeito." &c.

A providencia que S. Ex.* diz apontava no

fim da sua Representação, he, que "queira S.

Magestade ordenar por seu Régio Aviso, que

todas as cousas sejào restituidas ao estado,

em que se achaváo ao tempo da chegada do

«ovo Presidente do Cabido ;
reservando (diz)

V. Magestade o exame dos pontos tanto res-

pectivos aos Sceptros, ou Maças, como ao

Indulto do Solidéo, e dos mais, em que ver-

são as presentes contestações, para quando, e

perante quem for servida." &c.

Do que o Prelado mostrava passar no seu

«J'*
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animo por effeito destas inquietações, dá tes-

temunho o Procurador geral da Mitra Ignacio

José Peixoto em algumas Memorias, que me
communicou depois do fallecimenío do Prela-

do: "Elle chorava (diz) particularmente; elle

encommendava a Deos os que o ultrajaváo:

os seus Ministros atacavão, e respondiào com
força de justiça, e de razão aos falsos funda-

mentos das queixas ; e elle muitas vezes os

moderava: eu sou testemunha; elle até nào

queria ver os processos. Nunca da sua parte

promoveo demandas, nem as incitou, ou bus-

cou. Eu o attesto, que fui seu Procurador ge-

ral. A paz foi sempre o objecto deste bom
Pastor, como fez vêr em muitas outras occa

siões." Mas hum successo, que a Divina Pro-

videncia permittio, e de que fallaremos no
Capitulo seguinte, veio pôr termo a todas as.

referidas contestações nesta época.

Entretanto continuava o íiagello das doen-

ças. Na mesma Carta de 12 de Janeiro me di-

zia S. Ex."*: *'Continuào as doenças no meu
Seminário dos Orfáos : sempre morreo o Mes-
tre, de que lhe fallei ultimamente: cahio ou-

tro de novo ; e tanibeo> dons Moços da Cozi-

nha; hum delles o principal Cozinheiro, que
está perigoso. Dos meninos váo adoecendo os

que tinhào escapado; os outros já se levantao,

e estào na convalescença muito fraquinhos ain-

da, alguns delles com assas receio de recahin

Pela Cidade nao Mtáo também destas febres

malignas, e morrem algumas pessoas: entre

ellas foi o Juiz do Crime, moço estimabillissi-

mo até pela sua piedade. Esta noite morreo

hupi Sacerdote da mais bella conducta ; Bra-



f
~g--L-i-^J^=g:

352

ga náo conta ires como elle : louvado Deos]
Talvez por castigo vai privando o mundo de
tantas vantagens, quantas sáo as que lhe re-

sultào destes exemplares de virtude." E era

Carta de 19 do mesmo mex: "Ainda a máo do
Senhor carrega sobre o Seminário dos Orfáos,

ou antes sobre mim. Logo que os primeiros se

levantarão, cahio o resto , que eráo poucos:
as pessoas de fora que vierão servir, lá estáo

já derribadas, parte no mesmo Seminário-, e

j)arte no Hospital : seis meninos dos Officios,

que tinháo concorrido para ajudar, ei-los ahi

iodos com a mesma maligna : assim como ou-

tro Mestre, que veio de novo : hum que tinha

inspecção sobre os meninos de noute, e nos

recreios, e que pelos seus óptimos costumes

era de grande vantagem á Casa, está delirante,

e quasi sem esperança: o criado do meu quar-

to, que me acompanhava nas visitas conti-

nuas que faço ao Seminário, hontem cahio; e

outro criado também desta Casa. Agora falto

eu. O que Deos for servido. Lembra-me ter

lido na Historia Ecelesiastica ,
que alguns

Fieis que morrerão servindo os enfermos (pa-

rece-me que em Alexandria) a Igreja náo poz

dúvida em adoptai los entre o numero dos Mar-

íyres, e os vemos no Kalendario. Com esta

espécie vou animando os medrosos para senão

faltar em nada á Caridade." &c.

iíi
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GA PITU LO XLVI.

De huma grave doença do Prelado, e conse'

quencias delia : Lições que nos dá
de humildade.

\J QUE O caritativo Pastor previa quando di-

zia que entre os que cahiáo faltava elle, acon-
teceo pouco depois de escrever aquella pala-

vra. Cresceo a enfermidade a ponto de se per-

der totalmente a esperança da sua vida. Entáo
foi que se vio bem o valor, e estima que ganha
em todos os corações rectos hum Prelado de
solida virtude. Quando aquellas ovelhas se vi-

rão t]|uasi ao ponto de perderem o seu bom
Pastor, que demonstrações náo derão da sua
consternação ! Que supplicas pela conserva-

ção da sua vida ! Ouçamos como o refere o
mesmo Prelado. Na primeira Carta que me
escreveo, ainda por máo alheia, depois da sua
moléstia, em 30 de Março deste anuo, começa
assim: "Gloria a Deos ! Ainda vivo. Depois
de ter chegado ás portas da eternidade, e ter

feito já quasi todos os gastos para a passagem;
foi o Senhor servido por huma espécie de pro-

digio, na opinião dos mesmos Professores da
Medicina, conservar-me a vida Elle pela sua
misericórdia permitta que seja para bem das

TOM. II, YJ
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almas, que me esíáo recommendadas. Mas fi-

quei, meu Amigo, muito derrubado. Foi hii-

ma nova regeneração, concorrendo demais hu-

ma tosse profunda acompanhada de aígunia

febre, que principiou ao quatorzeno, e ainda

hoje continua, posto que bum pouco mais mi-

tigada: chamáo-lhe os Médicos huma peque-

na catarral, a qual me inhabilita para toda a

applicaçào. Pelo menos conheci o amor do

meu Povo, que fez as mais estrondosas de-

monstrações de sentimento em Procissões, e

Preces publicas, e outras mais; e depois, de

alegria pelo meu restabelecimento. O que me
confirma em que lhe nâo era desagradável o

méíhodo da minha administração." Em Carta

escrita da mesma data accrescenta : (dando

estas noticias ás duas Religiosas de Viana do

Alémtejo, ás quaes continuava, quando po-

dia, a consolar com algumas regras) "INáo

Yos digo nada dos fructos que occasionou a

minha doença : estava a guerra ateada entre

os Membros do meu Cabido, sem eu deixar

de ser embaraçado nella ; depois de huma pe-

quena falia, que fiz, acabando de receber o

Sagrado Viatico, compoz-se tudo ; e estáo ho-

je em paz : gloria a Deos !
" E referindo este

facto o Procurador da Mitra, testemunha ocu-

lar, nas Memorias já allegadas, diz : "Quan-

do o Prelado, por força da enfermidade houve

de receber o Sagrado Viatico, indo o Cabido

em Comm unidade assistir á acção feita pelo

Deão, pedindo o Prelado perdão a todos, e

ao mesmo Cabido; este, e o seu Deão promet-

têrão deixar-se de demandas ; e com efieito se

acabarão ] e por então cessou a discórdia ; e



355

náo se fallou mais no uso do Breve do Soli-

déo.*'

E tornando á Carta de S. Ex.^ para mim

;

depois das palavras acima transcriptas, conti-

nua: "Ajudando o Senhor, cuido que a mi-

nha doença será hum novo motivo, qua me
despertará para o futuro a ser cada vez mais

fiel no desempenho deste dever: e a V. m , e

a todas as pessoas amigas rogo pelas entranhas

de Jesus Christo que me ajudem a alcançar

do Senhor a graça necessária para aquelle

fim." Nho sáo para perder lições de tanta hu-

miklade ; e por isso transcreveremos artigos

de outras Cartas, em que falia ao mesmo pro-

pósito. Na primeira que me escreveo, já da
sua letra, em 20 de Abril, depois de me dizer

que se lhe havia atrazado a convalescença com
huma indigestão sobre constipação, continua:

"Gratifico -muito a V. m, e a todos os Amigos
o cuidado, que tiverào na minha moléstia, (a

mim na verdade me tinha feito huma impres-

são inexplicável) Louvado Deos, que permiíte

<jue tanta gente esteja illudida de lium pio en-

gano a meu respeito. Ora Elle se digne por

sua infinita misericórdia ajudar-me, para ser

daqui em diante o que pareço, e o que devo á

dignidade do meu ministério. Bem o desejo,

e bem o tenho protestado aos pés de Jesus

Christo, e me servirá de época esta ultima en-

fermidade." Em outra Carta pouco posterior

me dizia o seguinte : "Quero que V. m. veja

esses dous J3iscursos , especialmente o que
t-em por thema Caiitemus Domino Sfc. ; e he

feito por hum Doutor desta Cidade : ambos
foráo pregados, assim como outros mais em

Yy2
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differentes Acções de Graças, que se fizeráo

nesta Cidade ; mas estes sào os mais geitosos.

Sabe para que lhos mando? Por que he Ami-

go, e quero que me ajude daqui em diante

com os seus conselhos, e com as suas siJ|^pli-

cas, a fim de eu poder dar algum corpo a es-

tes louvores, que até ao presente os julgo

ocos , e sem nenhuma realidade. Ai ! Meu
Amigo, crêa-me; tem-me custado bastantes la-

grimas este conceito, que muita gente formava

de mim; senáo quando estaria talvez a esta ho-

ra ardendo nos Infernos pelos meus crimes, e

cá no mundo aclamado virtuoso. Quanto de-

vo a Deos por me esperar mais alguns dias

!

Kogue-lhe V. m. muito e muito, que os saiba

eu aproveitar melhor do que até agora; e que

uào com o intuito nas estimações do munda
sempre vario, e inconstante em seus juizos;

mas somente nas doCeo procure desempenhar

os gravissimos deveres do Episcopado por

hum modo mais generoso, e legitimo."

Aqui devem ter lambem lugar as palavras

que leio em outra Carta : "Gostei muito (diz)

da Carta do Bispo do Algarve. He hum Pre-

lado da primitiva, a quem teidio muitas inve-

jas : mas faltáo-me os talentos, que nelle su-

perabundão ; e de mais a mais com huma sea-

ra táo vasta, e lao fecunda de joio para culti-

var, que só de olhar para ella treme o cora-

ção." Mas, se pode ser, parece transluzir ain-

da mais a sua humildade da ingenuidade, com
que elle falia em huns exercicios espirituaes,

que quiz fazer. Nas vésperas delles escreven-

do para o Convento de Viana do Alémtejo, di-

zia: "Que triste he esta miserável vida, sem-
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pre complicada de mil incertezas ! Quem nao
exclamará sempre com o Profeta :—Ai de mim
que o meu desterro se prolonga muito!—Esca-
pou-me esta palavra. Isso he mais próprio de
Vós, que encerradas nesse feliz cantinho, lon-

ge do reboliço do mundo, muitas vezes tereis

conhecido por huma doce experiência quanto
o Senhor he suave; e amargoso tudo o que
náo he Elle. Coitadinho de mim ! Lutando de
continuo com as paixões dos outros, e tam-
bém com as minhas (que sem amansarem com
os annos, antes parecem cada vez mais fortes,

e vivas) posso dizer com toda a verdade que
temo, e tremo muito acerca do meu destino.

Agora quero ver se me roubo hum par de dias
a esta galé^ para ir fazer huns exercícios com
os Padres da Missão, já que tenho saúde, e
o Senhor me inspira este pensamento. Vós náo
deixeis de instar ao Ceo com ardentes rogos,
que me ajude a saltar fora por huma vez deste
atoleiro de misérias, e voando pelo caminho
dos Divinos Mandamentos possa conduzir co-
migo todas estas almas, que me estito entre-
gues, sem deixar aíraz huma só desgarrada."
E escrevendo- me a mim depois de feitos os
exercícios, me diz : "Estava para ir á Casa
da Cruz tomar os exercícios espirituaes, de
que muito necessitava, por andar vilissimo em
todo o sentido; mas assentei fazei los nò Semi-
nário de S Pedro juntamente com a minha
Familia Ecclesiastica, Seminaristas, e huma
boa parte dos Meninos Órfãos, chamando pa-
ra isso dous Padres da Congregação da Mis-
são. Graças infinitas sejâo dadas ao Senhor,
que me parece renderão algum fructo; equan-
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to a mim foi assas visivel: algum dia o conhe-

cerá. Permittâ Deog, qoe nunca se apaguem

dro meu espirito os vestígios dê tantas reflexões

saudáveis, que alli se íizeráo : mas temo-me

muito da minha prodigiosa inconstância, par-

licularniente mettido no reboliço de cousas,

qne lhe nao são desconhecidas. Ora rogue

muito por mim nos seus Sacrifícios." &c. Ain-

da transcreverei aqui o que vejo em Carta es-

crita para o Convento de Viana, fallando no

eííeito dos mesmos exercicios: "Oh !
Que dias

tao felizes! Fortes saudades me deixou aquel-

le santo retiro ! E entáo ver a modéstia, e de-

voção daquella mocidade; meninos de bem

poucos annos com as mãos levantadas, e olhos

baixoâ todo o tempo da Oração ;
uíuitos del-

les dando basíanteâ signaes da operação da

Graça nos seus espíritos ! Confesso-vos, que

sahi assas edificado deste exemplo; e também

(he justo que vo-lo diga para agradecerdes por

inim a N. Senhor) que hquei muito melhor do

qne andava; o espirito mais quieto, e pacifi-

co, com novos desejos de imitar a Jesus Chri-

sto, especiahnente nas virtudes do desapego,

da mansidão, e da humildade. Mas aqui estou

outra vez mettido no barulho. Deos me valha

por sua infinita misericórdia. Pedi-lhe muito

que me conserve sempre estas vehquias pre-

oosas="
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CAPITULO XLVII.

Continuâo os cuidados acerca de provimentos
de IgrejaSj^ e de Ordenações,

Oe em consequência da moléstia do Prelado
se lhe coitou hum dos esgalhos da sua cruz^

restaváo sempre outros de sua natureza per-
manentes, segundo a desgraça dos tempos.
Era hum destes a ambição de obter Benefícios

por quaesquer meios que fossem. Em Carta,
que S. Ex."* me escreveo estando já convales-
cente , tocando-me na pertençáo

,
que tinha

certo Abbade de mudar de Jgreja, diz: "Ain-
de que náo tenho ruins informações da sua
conducía, sei que toda esta manobra se enca-
minha a renunciar a Igreja, em que se acha
presentemente, em hum seu Irmào, de quem
eu náo posso formar jnizo que tem as quali-
dades necessárias. Valha me Deos com esta
furiosa mania de atracar Benefícios a torto e
direito! Eu lhe coufesso

,
que por aqui faz

hoje o Diabo a sua faxina, particularmente
no Arcebispado de Braga. Que contractcs!
Que horrores ! Que indignos sujeitos esíào en-
trando nas Igrejas ! E tudo acha passo franco
na Cúria Romana. Mas por isso talvez. ..Bem
he que conheçao os homens que Deos nào dor-
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me, nem s:Liarda todo para a eternidade. Quei-

ra o mesmo Senhor por sua misericórdia ajun-

tar a estes castigos a luz, e a miçào da graça

interior, sem o que os açoutes nào servem se

uáo para nos fazerem mais endurecidos, e cri-

minosos." E em -Carta -do correio seguinte leio:

'^Ahi remetto essa Representação para ver se

consegue de N. tomai la á sua conta, e instar

com o Frincipe que suspenda esta infernal en-

xurrada de Renuncias, e Impetras, que tanto

estrago tem causado á Igreja de Braga. Até

aqui contentaváo-se com os outros Benefícios;

agora víío entrando com os da Camera e Meza

Arcebispal, e já se foráo li uns poucos por esta

via. E ahi fica o Prelado de Iiuraa Diocese

immensa sem ter com que recompense os ser-

viços de hum Ecclesiastico benemérito. Pelo

amor de Deos, N. que acuda a tamanha des-

ordem, fallando com efficacia a S. Alteza;

pois estou certo que nunca foi, nem será da

sua vontade, que até se chegue a roubar a

-hum Bispo o que he em certo modo da sua

-subsistência, ou da sua authoridade, que vale

o mesmo." E n'outra occasiáo, fazendo algu-

mas reflexões sobre as calamidades daquella

época, concluia: "Crêa, meu Amigo, que

desde que vi rotos os diques a huma táo hor-

renda alluviào de Provimentos em favor de

Ecclesiasticos os mais indignos, como sáo os

que tem entrado, e vào entrando cada dia nas

Igrejas, sempre andei receoso de algum gran-

de castigo. Deos queira que náo passe a mais.

Jble o que devemos pedir muito e muito em

nossos Sacriticios."

Ouçamo-lo ainda outra vez fallando neste

/
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Bssumpto, que desgraçadamente lhe offerecia

tantas occasioes de o lamentar : "Quer mais
tlaro (me dizia) o espirito, que hoje domina?
Com a morte do Abbade de N. eis-ahi ateado o

incêndio da ambição
;
que faz horror. Parece

que varrerão da lembrança dos homens as

idéas da Eternidade; nâo cuidando cada hum
senáo em procurar meios (sejáo legítimos, ou
riáo, pouco importa) de se estabelecer aqui
por hum modo vantajoso. Até me consta, que
dous Parochos forào logo de corrida com in-

tuito na posta: bem sei eu o que elles mere-
ciáo. Pois o pretexto, que allega N! Só quem
for cego deixará de vêr a sua futilidade. Seja
embora (como elle diz, e eu não duvido) alei-

ve, e testemunho falso, que se lhe levantou;
então por isso deve-se deixar alg:reja? I
estaváo todos os bons Pastores
pudesse justificar o seu retiro. Mas o peior he
que não vale o pretexto para a Igreja de N,
ou para outra qualquer de pouco rendimento

;

sim, para a de N. Pois N ! Jesus ! Que me
tenho visto doudo com este, e outros vários

Pertendentes.'' E porque o Padroeiro da pri-

meira Igreja, de que nesta Carta faz menção,
tinha querido consultaíl^o antes de passar a
Apresentação; acerescenta S. Ex."* ás palavras
acima transcriptas : "V. m. tenha a bondade
de dizer a N, que já com a minha carga te^ho
demasiada tortura neste espirito; que me não
aggrave mais o pezo: sobre tudo para a Abba-
dia de N. por modo nenhum quero ser consul-
tado, que tenho razoes para isso. Tomara que
os Senhores Padroeiros adoptassem o bello

sysíema de . . . Oh [ Que soce^

TOM. II.
'
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grejar i?em
se esta razão
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ralmente que pedir o Beneficio por si, ou por

outrem, he o mesmo que ser excluído delle

!

E entáo rindo, e com toda a graça, dizendo-

Ihe mesmo na cara hum Não com N. grande,

por isso mesmo que nào espera que Deos o.

chame, como he justo, mas introduzir-se de

seu motu próprio." Em outra Carta : "Em fim

náo espero já em meu tempo vêr bem solido

nesta Igreja, depois de ver que hum mal táo.

grande, como he a entrada de indignos Eccle-

siasticos nas Parochias, longe de se atalhar,

cada vez vai em mais augmento por via das.

desgraçadas Impetras, e Renuncias sem tina,

nem selecção de casta alguma. Ai ! Que juizo

terrivel espera no grande Dia a quem he causa

de tantos males! Não se pensa, meu Amigo,

a extremidade, a que tem chegado as cousas :

Iniciados de primeira Tonsura, que pela sua

ruim conducta açhavão a porta fechada para o

ascenso ás outras Ordens, sem eu saber, ahi

apparecem collados nas Igrejas por Authori-.

dade> Apostólica ; e isto aos montes. Porque

lhes náo difficultas a Ordenação em quanto

náo derem provas de vocação legitima? Isso

faço; mas a que terríveis combates me náo ex-

põe este procedimento! Que gritas! Que quei-

xas enraivadas! Eís-ahi já hnmas poucas de

Compulsórias da Nunciatura ; e espero mui-

tas mais; assim como Recursos á Coroa. Je-

sus ! Que vida ! E haverá ainda quem se dei-

xe sagrar Bispo em tempos táo calamitosos?

Náo digo mais nada
;
que se me está frigindo

o coração."

n/^
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Addiçâo ao Capitulo XLVII.

Em Carta escrita hum mez depois se vem
as palavras seguintes: "Estão os tempos mui
críticos para a Igreja. Deos acuda ! E a Gu-
ria Romana encarniçada cada vez mais no
maldito abuso de facultar Impetras, e Renun-
cias sem tom, nem som

;
que vejo alagada a

Diocese de huma enxurrada de Parochos in-

dignos, que vâo sempre entrando por esta via,

Nâo terá isto algum remédio ? Jesus ! Que
desgraça para as almas ! E parece que o espí-

rito de obsecaçáo se tem apoderado dos âni-

mos, que nào ha fazer-lhes abalo nem os cla-

mores dos Prelados, nem os castigos tão visí-

veis do Ceo. Até me lembro se isto será tra-

tada de algum supposto Banqueiro, que forje

semelhantes Breves mesmo em Portugal; sen-
do incrível que a Cúria Romana, onde ha cer-
tamente muita sabedoria, e piedade, não pcze
as consequências funestissimas destas cegas
^concessões. Até aqui os Breves de non resi-

dendo vinhão ao menos remettidos ao Official

do Bispo para examinar a legitimidade das
premissas; agora vem em direitura aos mes-
mos Parochos., que os supplicão ; e lá fica

tudo na sua consciência ; e isto posto como
em tarifa. Na verdade eu não sei aonde vai
.dar comsigo hum abuso tão inaudito do poder
ílas Chaves da Igreja. Adeos , meu Amigo.
Sempre me resvala a peuna para isto contra
minha vontade; pois vejo que be sem fructo:
.ao menos sirva-Ihe para o estimular a pedir ao
Senhor que abbrevie dias tão máos.*^*

zz 2



í ^ M

S6à

Já que a respeito destas desordens só lhe

restavâo as Representações, e os clamores, no

que estava na sua mâo, que era negar Dimis-

sorias quando via que se náo deviâo dar, se

conservava inexorável. Diz-me em himia Car-

ta : "Estimo muito e muito que seja de appro-

Yaçáo do Marquez, e da sua o propósito, em

que estou a respeito de Dimissorias :
náo se

podem já soffrer tantos empenhos por huma

cousa, que náo deve admittir nenhum. He me-

lhor assim: e se alguns murmurarem disso,

como sei que háo de fazer, terei presente a

bella máxima do meu S. Ap. Si vis beatus es-

se , cogita hoc primiim ,
contemnere ,

et conle-

onni:' E por outra vez : "Que formidáveis ata-

ques por conta destas negras Dimissorias! Es-

tou reputado pelo homem mais grossen'0 ,
e

incivil do mundo. Náo importa: antes mal

com os homens por amor de Deos ,
que ao

contrario.'*

Em outra occasiáo, respondendo a huma

supplica que se lhe fazia desta natureza, diz:

'Torque fogem de mim estes Ordinandos do

Arcebispado, e váo buscar Bispos estranhos

para lhes conferirem as santas Ordens ? Eis-

aqui hum mysterio para muita gente que náo

sabe o extremo cuidado que me deve este ne-

gocio: quero Ministros da Religiáo instruídos,,

e de sá conducta
;
para o que me he necessá-

rio fazello a passar por exames, e outras provas

que soceguem a minha consciência: e he o

que elles não querem ; mas a torto, e a direi-

to, seja como for, entrar no Sacerdócio, e pelo

qaminho mais curto, que he sem contestação o

da Dimissoria." &ç.
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CAPITULO XLVIII.

Cuidados acerca de Conventos de Religiosas,

(^ONTiNUAvÃo também as suas amarguras a

respeito de Religiosas, assim pelas^ que que-

riáo sahir, como pelas que queriâo entrar.

Quanto ás primeiras, me dizia em huma Car-

ta : "Ahi sahe agora do Convento de N, outra

Freira rapariga para banhos, ou ares, por si-

nal que bem doudinha, de que assas a repre-

hendi na Visita passada; e de mais a mais sem
moléstia considerável, que se conhecesse. Por-
que lhe deste licença? Eis-aqui a minha ma-
goa: nem sequer se me fallou nisso: lá al-

cançarão o Breve de Roma, lá passou pela

Secretaria de Estado; e o meu Provisor o sen-

tenceou, posto a hum canto o próprio Ordiná-

rio , o Juiz natural na primeira instancia, o

Pastior encarregado desta ovelha

todos os motivos para a conhecer. E admiráo-

se do progresso dos exércitos republicanos !

Pois eu antes me admiraria se assim nào fosse:

porque em fim o Deos dos Christâos náo he
hum Deos indolente , sem brio , nem honra

;

mas hum Deos todo de zelos, que sabe vingar

as injustiças, ainda neste mundo, com braço

poderoso : na falta dos Francezes, nào deixa»
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ria de achar outros inimigos terríveis ; e em
falta de todos ficávamos sempre nós mesmos,
€jue, abandonados pelo Senhor ao espirito da
seducçáo, bastaríamos para nos causarmos to-

do o ma!.'^

E querendo ao menos ir á máo ao seu
Provísor, para o cohibir daquella facilidade de
sentencear Breves, nem isto pode levar avan-
te. Em huma Carta de S. Éx.'* se lê : Que-
ro que veja, e admira essa Resposta do meu
Provísor. Como eu soube a pratica do Pa-
triarcado, e por outra parte me náo he desco-
nhecida a intenção dos Papas, declarada pelo

Summo Pontifice Alexandre IH de <juererem

que os Bispos examinem os Breves da Cúria
Komana, para que no caso, quje Ih^s par^çáo
injustos por algum principio, «ao hajâo de
produzir efifeíto^ mandd ordem á quélie Mi»
iiistro, para que daqui em diante náo desse á

execução Breve algum, sem lhe ser por mim
xemettido. JEis-ahi a resposta, qvte me deo, e

,em que lhe acho muita graça, especialmente

nas palavras notadas : peze-as V. m, e o res-

to." &c. Começa .a dita resposta : **As Letras

Apostólicas, que me sáo eommettidas, vindo

anunidas cora o Régio Beneplácito , sou eu
quem as deve executar, sem dependência de
remessa expedida pela Jurisdicçâo Ordinária

inferior á Pelegada: pratica esta inalterável

em semelhantes Dejegados." Este he todo o

seu fuadamento : E dizendo logo, -^ que seria

injurioso ao Supremo Delegante suspender a

.execução das suas Letras, fazendo-a dependen-

te de outra inferior Jurisdicçâo,— accrescenta:

"Sendo igualmente indecoroso á Real Autho-
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ridade esperar outra remessa além dos Keaes
Avisos." E estas era© as palavras especial-

mente notadas pelo Prelado.

Quanto á entrada de Freiras nos Conven-
tos ; tendo recebido hum Aviso da Junta do
Melhoramento para informar acerca das que
haviâo entrado nos Conventos desde o anno de
1791 ; e encarregando-o de saber algumas cir-

cumstancias, antes de remetter Officio á Junta,
me diz : "Náo obstante acharem- se armados
todos, ou quasi todos os Mosteiros de plena
focuIdade por via do Confessor, para admitti-

rem Noviças, tenho-me posto forte; e pela
misericórdia Divina nem huma só entrou, á
excepçáo das duas primeiras de N. De resto

admitti três, cada huma em seu Convento, ao
que me vi constrangida por Avisos. Duas
mais, que entrarão em Santa Anna, e na Con-
ceição aqui em Braga, foi com ordem da Jun-
ta. Náo fallo nos três Conventos da Penha,
Chaves, eUrsulinas desta Cidade, para que a
mesma Junta me facilitou a licença até certo
número; o que vou cumprindo com muito ten-
to. Tenho aqui hum Mosteiro (Carmelitas
Descalças) algum tanto pobre ; mas vivem, e
com assas observância, e vida commum : fal-

tào-lhe humas 5, ou 6 para completarem o nú»
mero de 21, e ha agora huma Pertendente ; se
parecer que eu a admitta, e mais algumas até
encher a conta, o que julgo será de gloria de
Deos, y. m. m'o insinuará." Depois remetíeo
com effeito o OfBcicio; e juntamente a Peíi^ao
das Carmelitas.
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CAPITULO XLIX.

Cuidados com os Órfãos, e Pobres,

J A vimos como este anno lhe começou amar-

gurado com a epideuiia, que grassou no Se-

minário dos Orfáos. Ao menos teve no meio

desta mortificação o gosto de conseguir a in-

corporação de hum Beneficio na renda daquel-

le Seminário. Em huma das Cartas, em que

lamenta o estrago das doenças, diz: "Estimo

se conseguisse o Beneplácito Régio para a in-

corporação do Beneficio de Alvia. Fico agora

cuidando nas diligencias respectivas, a fim de

se concluir logo este negocio : pois tenho mui-

ta anciã de que por minha morte se ache o

Estabelecimento com algum pé firme ,
para

escapar á sorte ordinária de todos os arbítrios,

que, segundo mostra a experiência, quasi sem-

pre acabâo com aquelle que os ideou."

A predilecção que elle tinha para este ca-

ritativo, e útil Estabelecimento he natural que

adquirisse nova sensibilidade com o flagello

que alli descarregou , e de que elle mesmo
tanto participou. Na primeira Carta que escre^

veo para o Convento de Viana do Alemtéjo

depois da sua moléstia, diz com a candura,

,€om que sempre para alii escrevia: "Hoje vou
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assistir a huma grande Festa que íkzem ao Se-
nhor S. José em acçáo de graças pelo meu
restabelecimento; e os Cantores da musica sào

os meus Orfáosinhos. Tomara que os ouvís-

seis, que certamente havieis de gostar muito :

e então vêllos com o seu uniforme, beca de
panno verde, e estolas encarnadas, lá tem sua
gracinha. Quereis vós saber o que iníluio mui-
to para o sentimento geral desta Cidade no pe-
rigo da minha moléstia ? Foi ver este rebanho
de Cordeirinhos (alguns cento e vinte) corren-
do as ruas com o andor de S. Caetano seu Pa-
droeiro , as máosinhas erguidas , e cantando
por solfa assas enternecida algumas letras pró-
prias ao intento : ouvi dizer que não faltarão

lagrimas pelas janellas, na lembrança do pe-
rigo a que estaváo expostos estes Cordeirinhos
morrendo o seu Pastor : e ainda mais as Me-
ninas Órfãs, que pelo seu sexo, idade, e des-
amparo se fazião bem dignas de compaixão/*

Bem se sabe que a sua se não limitava a
estas duas Casas, mas abrangia a toda a po-
breza. Na execução do lançamento da Decima
ecclesiastica o obrigou aquella compaixão a
fazer huma Representação ; e enviando-ma me
dizia : "Quero que V. m. mesmo entregue essa
Petição ao Marquez, e lhe falle no ponto com
o seu zelo costumado. Creio que estará sciente
da natureza do tal micho ; he huma esmola de
pão applicada de tempos muito antigos aos
Pobres, especialmente Meninos, e Velhos in-

válidos, que todos os dias concorrem a este
Paço Arcebispal em numero de 100, e mais,
além de outras pessoas envergonhadas, que
percebem a esmola era sua Casa. Está des-

TOM. II. Aaa



57Q

mernbrada da renda da Mitra ; e tem sea ex-

pediente particular : na verdade parece incri-

vel que lembrasse aos Ministros Régios coile-

ctar estas tristes migaíhinhas da pobreza ,

quando nem a Patriarcal, que tanto cortou ao

tívo pelos rendimentos das Igrejas, fez com-
memoraçào disso. Em hunia palavra se destes

bocadinhos quotidianos dos miseráveis se deve

tirar decima ; então paguem-na também os po-

bres mendicantes dos pedaços de pâo, que an-

dáo tirando de porta em porta. Quem poderia

julgar que esta era a intenção de S. Alteza?'*

CAPITULO L.

Sétima Visita»

1 ODERiA lembrar que o quebrantamento que
ao Prelado resultou de huma enfermidade tãa

grave, e em cuja convalescença teve novas in-

disposições, o devesse dispensar do trabalho

de Visita por este anno : mas náo lho consen-

tia o seu ardente zelo. Em Carta de 1 de Ju-

nho me diz : *'Eu vou passando com conhe-

cidas melhoras; e como estamos ainda em
bom tempo, quero aproveitallo : véspera do

Espirito Santo (vinha a ser a 3 do mez) saio

daqui para as vizinhanças de Guimarães, que

está isso por lá muito necessitado dos influxos

/
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do Pastor. Se o tempo, e á saúde derein lu-

gar, poderei demorar-me até o íim do mez/'
Escreveiido-me a 29 do raez me dizia: "No dia

26 me recolhi a Braga, tanto porque a rainha

saúde ainda fraca náo dava lugar a trabalho

mais continuado, como para apressar o nego-

cio da decima, que queria fosse no tempo pre-

scrito. Gloria a Deos ! Parece-me que se fez

alguma cousa do seu serviço. Como o Povo
olhava para mim com bons olhos, consideran-

do-me quasi resuscitado, náo era preciso mui-
to para o tocar: vi correr muitas lagrimas; e

tenho esperança de que náo deixaráo de ser

fructuosas em alguns. Fui desta vez acompa-
nhado só de hum Capelláo, e dous Criados,

mais nada. Nào lhe parece que he hum lindo

meio para entrar no coração dos Povos, e

attrahir a sua estima? Hoje principalmente que
os mesmos Povos começáo a olhar para as

grandezas com tanta indiíFerença, por náo di-

zer má vontade?
'*

Além dos grandes bens que fazia no de-

curso da Visita, adquiria nella conhecimento
de cousas, a que depois cuidava em dar pro-

videncias : huma delias era o estudo do mes-
mo material dos Templos. Em Carta escrita

depois desta Visita diz : ''Remetto essa conta

do Reitor de N. para vermos se se acode áquel-

la Igreja, que se acha ameaçando emminente
ruina. Valha-me Deos, que táo pouco se cuida

no que reclama as primeiras attenções ! Pois

a Igreja de N ! Já isto faz nojo. E querem en-

tão huma grande felicidade nos seus projectos!

Pode ser que a logrem; mas quanto a mim, he

terrivel sinal: pois he impossível que Deos
Aaa 2
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olhe com indifferença para táo enorme abuso

;

comer as rendas da Igreja, e esta feita huma
immunda pocilga : deixem-no, que à seu tem-

po £lle saberá vingar a sua causa/'

CAPITULO LI.

Novos desgostos com parte do Cabido , dcercci

de Rxaminadores Pro-Si/nodaes.

Ainda náo havia bem hum anno que o Ca-
bido se havia reconciliado com o Prelado, por
occasiáo da enfermidade deste, como vimos

;

quando Lhe suscita hum novo motivo de dissa-

bor, e inquietação. As palavras, com que S»

Ex.'* refere este caso em Carta particular, sao

as seguintes: "Anecdota fresca. Tinha-se con-

cluído o prazo dos Examinadores Pro-Syno-
daes : fiz a lista, escolhendo o que havia de
melhor na Cidade

;
proponho-a ao Cabido : se

náo quando sahem três recusados. Quaes se-

riào? NN. a íior da Casa da Congregação por

sua sciencia, virtude, e integridade: o primei-

ro Examinador Synodal ha seis annos ; o se-»

gondo ha três ; ambos com longo exercício de
Theologia; ambos Missionários zelosíssimos,

promovendo incançaveimente a gloria deDeos,
e a salvação das almas aqui, e em diíferentes

Lugares do Arcebispado. O terceiro recusada

/^
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he o Padre N. formado pela Universidade de
Coimbra, Presidente de huma das Conferen-
cias de Theologia Moral nesta Cidade já de
muitos annos, e que também acaba o triennio
de Examinador Synodal. Talvez V. m. espan-
tado dirá—E que motivo? Não occorre outro,
senào o seu saber, e a sua inflexibilidade.
Queriáo os meus Cónegos (nào disse bem;
porque a parte sisuda, e mais grave do Cabi^
do, entrando o Presidente actuaJmente sepa-
rado dos seus antigos Amigos, gritào que se
lhe nào deve imputar semelhante desaforo) que-
riáo digo, os Cónegos rapazes que eu lhes no-
measse Examinadores faeeis de dobrar-se aos
seus empenhos. O caso he, que estes mesmos
três recusados esfaváo actualmente nomeados
para fazerem exame a certo Abbade, que aqui
chegou munido de Cartas de alto empenho ; e
como, apezar de mil bloqueios, e baterias in-
fernaes observarão que se náo fazia brecha,
servirâo-se deste meio facilitado pela occasiáo."
As palavras da Resposta do Cabido á Pro-
posta dos Examinadores sáo estas : "Presta-
mos o Nosso Consenso aos RR. Nomeados
por V. Ex.' na Pauta retro para Examinadores^
Synodaes, á Excepção do Rev.do N, e Rev.dos
NN, que se nào venceo por maior número de
votos no em quanto a estes. Braga em Cabido
6 de Feve^reiro de 1798.'' E tornando á Carta
de S. Ex.^ depois das palavras acima transcri-
tas, faz as reflexões devidas sobre a natureza,
e consequências do facto; e continua: "Va-
mos ao remédio. Esperar a Resolução de Ro-
ma, e em tempo, como dizem, que estão as
cousas por lá embaraçadas, parece que ma
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soffre esta longa demora huraa injustiça táo es-

candalosa. Lembrou-me fa^er esse Requeri-

mento ao Núncio, para dar providencia interi-

na em quanto se nâo recorre á Sé Apostólica.

Isto mostra sua dificuldade; mas ainda quan-

do elle pretexte a escusa com a restricçâo dos

seus poderes, temos a epikea, que aqui parece

náo deixaria de ter lugar, em hum lance, era

que a honra da Igreja, e do Episcopado tanto

interessáo. Quando absolutamente se não pos-

sa alcançar do Núncio a mencionada providen-

cia, ao menos procure-se que elle tome á sua

conta o conseguir de Roma cora a possível

brevidade a graça que se pede." E na Repre-

sentação ao Núncio, depois de narrado o fa-

cto, dizia: "Náo devo pois ser privado do ad-

jutorio de huns Ministros tão qualificados, e

proveitosos ao bem da Religião, e que enchem

com o seu zelo, e inteireza os intuitos da Igre-

ja no expressado emprego; e menos soffrer que

prevaleça contra elles hum voto inconsiderado,

que apoia somente a injustiça, e iniquidade."

E segue-se o requerer a providencia compe-

tente. Nâo se tendo conseguido esta, escreveo

ao Papa, e me diz: "Seja enviada a Carta

com as costumadas recommendaçòes, bem ad-

vertido, que desta vez parece náo haverá tanta

contradicçâo ; visto que a parte mais grave do

Cabido me favorece." A seu tempo veremos o

resultado.



S75

CAPITULO LIl.

O que passou a respeito de nomeação de Pro-
motor do Apostólico.

A. SUA vigilância sobre os abusos lhe fazia

buscar todos os meios de lhes obstar. Em
Carta de 15 de Fevereiro deste anno me dizia^

S. Ex.^ : "Já preveni o que V. m. sabe, susci-
tando huma determinação do Arcebispo D.
Rodrigo de Moura Telles, para que o Apos-
tólico tenha Promotor, como me dizem ha em
alguns outros Bispados do Reino, ou em to-

dos. Muitos tem mordido argumentando que
he fazer gastos ás partes , especialmente nos
Breves das Dispensas matrimoniaes. Quero
que V. m. se informe do uso do Patriarcado:
1/ Se ha Promotor no Apostólico. 2." Se se
lhe manda dar vista nas mencionadas Dispen-
sas matrimoniaes. 3/ Se tem estipendio deter-
minado para cada huma delias , e quanto."
Desço a estas particularidades tratadas confi-
dencialmente, para que se veja a madureza, e
circumspecçáo, com que obrava em tudo.

Em Carta escrita hum mez depois dizia:
*'Como tive certeza que em Coimbra, e alguns
outros Bispados do Reino havia pratica de se
dar vista ao Promotor de todos os Breves
Apostólicos, mandei que se cumprisse a oe-
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dem que já tinha dado ; e ralhe embora quem
quizer: assim julgo se evitará para o diante

alguma cousa mais grosseira." Era esta Carta

datada de 15 de Março. Em outra de 5 de

Abril diz: "Já tenho Aggravo por conta da de-

terminação respectiva á Promotoria do Apos-
tólico : que esta misericórdia devo a Nosso

Senhor, achar sempre todos os caminhos se-

meados de abrolhos." E em Carta de 10 de

Maio: *^Sahio a decisão do Aggravo respecti-

vo á Promotoria do Apostólico em meu favor

;

e gostei, para tapar a boca a muita gente, ain-

da da minha Relação, que assas me tem cen-

surado por este motivo."

CAPITULO LIII.

Cuidados no que toca aos costumes^ e tirar

as escândalos,

A. HUM Pastor de tanto zelo que cousa podia

ser objecto de maiores desvelos, que manter

quanto estava da sua parte a pureza dos cos-

tumes , e tirar os escândalos ? Temos visto

quanto elle applicava a este fim todos os meios

pastoraes ; pregações , exhortaçôes , , correc-

ções: quando porém havia algum escândalo

público, para tirar o qual era preciso o auxi-

Jio do Braço Secular , náo se poupava ás dili-
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gfenciaã mais enérgicas para o obter. Havendo
hum destes no anno presente, escreveo S. Ex.''

a hnm dos Ministros de Estado ; e enviando-

nie a Representação, me dizia: "Escrevo a

N. a Carta inclusa, que vai por sua máo para

qire inste pelo effeito pertendido ; e póde-lhe

dizer que se o Throno náo ajuda os Bispos

com estas, e outras semelhantes providencias,

actum est de morihus ; que estão os máos des-

aforados inteiramente, e nenhum caso fazem
dos Avisos pastoraes, nem dos outros meios
Canónicos; especialmente quando sào destes

cachaçudos , e além disso fiados ainda na
protecção dos qne os devião conter com a sua
anthoridade." E em Carta do correio segui nte

me dizia : "Não esqueça a diligencia que lhe

recommendei ultimamente para conseguirmos
o êxito feliz do exposto na Carta a N

;
pois he

cousa de^muita gloria para Deos ; « com este

exemplo espero conseguir talvez maior fructo

do que de huma Missão geral. E porque não
ha de ser assim ? Que damnos, ou inconve-

nientes podem resultar ao Público ? Para que
são os Principes Protectores da Igreja, e Bis-

pos exteriores delia, senão para susten íar o
braço dos pobres Pastores ,

quando lutão

com semelhantes dragões? Lembro-me do que
me tem contado os Padres Francezes meus
commensaes ; que era costume dos Reis de
França darem aos Bispos hum certo número
de Lettres de Cachet , assignadas pelo pró-

prio punho do Monarca, de que elles se ser-

vião para cohibirem certos escândalos. Náo
espero, nem desejo isto : mas o que quizera

h€ que os nossos Soberanos attendessem ás

TOM. n. , Bbb



379

Representações dos Bispos, dando testemu*

nho da sua piedade, e do seu zelo em favore-

cellas, quando assim se dirigem a hum fim tào

santo/'

Em Carta que se segue em data immedia-

tamente á precedente, selem estas palavras;

"Espero com impaciência a resoíusão sobre a,

Carta que escrevi a N; ainda que a presente

crise não parece assas própria para esta casta

de negócios: digo que nào parece; mas he

somente aos que andâo com os olhos cuber-

tos de poeira, e não vem que o primeiro cui-

dado para escapar a estes flagellos deve ser

o de aplacar a ira de Deos, corrigindo os

vicios, e promovendo as virtudes. Quanto se

enganão os Foliticos do mundo! Deixallos;

a experiência os irá desenganando." Mas co-

mo a Pessoa, a quem escrevera, náo entrava

nesta classe, remetteo a pertendida resolução,

chegando a qual ás mãos do Arcebispo, me
escreve nos seguintes termos : "Graças á Pro-

videncia, que apezar do diluvio de iniquida-

de, que alaga o mundo, ainda conserva entre

nós quem com tanto ardor zela os interesses

da gloria de Deos, e da salvação das almas.

Julgue V. m. o contentamento, que eu teria

com a sua Carta do próximo correio ; e queira

agradecer por mim este obsequio ao Senhor N.

com muitas palavras significativas do mais vi-

vo, e humilde reconhecimento, segurando-o da

grande recompensa, que estas, e outras obras

semelhantes lhe pròmèttem no Ceo. Já huma
daquellas diligencias está feita com prospero

successo ; da outra espero noticia brevemente.

Eu lhe direi depois os bons effeitos, que pro-
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duzio esta medida." Com tudo náo teve este

gosto complecto
;
pois que na Carta seguinte

me diz : "No correio passado disse eu a V, m.
que estava feita huma parte da diligencia, e

que esperava ver logo cumprida a outra com a

mesma felicidade: mas enganei-me; porque
succedeo muito pelo contrario. Ahi escrevo a

N. referiudo tudo o que se passou ; para que
parecendo justo se dê alguma demonstração
áquelle Ministro: pois he cousa estranha, e

até perigosa para a Authoridade Regia, que
fiquem impunidas semelhantes infidelidades . . .

Bem adveríido, que se lhe parece que isto des-

gostará a N, e por outra parte náo ha esperan-

ça que produza algum eífeito , fique embora
tudo na sua máo; ainda que me custa vêr illu-

didas impunemente as Ordens Regias ; e mais

que tudo aquelles infelizes ficarem existindo

no mesmo estado de perdição. Louvado seja

Deos ! Sempre houverào crimes ; mas presen-

temente he alluviáo geral : e entào crimes re-

vestidos de humas taes circumsíancias que fa-

zem lembrar aquelles tempos perigosos, que
prognosticou S. Paulo, e que tem de preparar

os caminhos ao Reino do Anti-Christo. Deos
acuda." &c.

Mais satisfação teve o Prelado com outro

auxilio , ou concurso do Poder Secular por
€ste mesmo tempo. Recebeo huma Carta do
Intendente Geral da Policia (que entendo foi

circular para todos os Bispos do Reino) a fim

de que S. Ex.'' applicasse todos os meios con-
ducentes a preservar as suas ovelhas do con-

tagio do erro, e impiedade, que grassava na
Europa

,
promovendo as Instrucçoes dadas

Bbb2
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pelos Parocbos, as Missões, o exercício da

Oração &c. Responde-lhe o Arcebispo, remet-

tendo-lhe a Copia de huma Pastoral semelhan-

te á que no Pará havia publicado, tendente

aos mesmos fins, e diz: "Tenho a honra de

apresentar a V. S. a Pastoral por mim annun-

ciada no correio pretérito. (í) He com pouca

differença a mesma, de que me servi na pn-

nieira Igreja para dispor os ânimos do Publi-

€0 relativamente ao fim nella declarado :
e de-

vo dizer a V. S. que náo foi sem fructo
;
pois

cheguei a ver estabelecido este santo exercicio

nos Lugares mais consideráveis da Diocese do

Pará ... Se V. S. julgar que pôde servir; e

que o arbitrio nào será desagradável ao Minis-

tério
;

parecia justo se procurasse especallo

com algum testemunho da Regia Approvaçâo;

que estáo os tempos mui calamitosos, e só por

força de traças, e artifícios santos podem ser

attrahidos os ânimos á piedade. Porque se náo

executáo (continua o Prelado) as sabias or-

dens da Policia tendentes a alimpar as ruas

de gente vadia, e de tantos costados robustos,

que fugindo ao trabalho se confundem com os

verdadeiros inválidos , e passáo huma vida

inerte, e viciosa? Ha nisto certamente grande

negligencia da parte dos Magistrados :
mas

tem sua desculpa pela falta de Casas de correc-

ção, a que se façáo recolher semelhantes pes-

soas. Bem desejo que se estabeleça huma era

(1) Faz aqui o Prelado ijienção de outra Carta an-

tecedente; porque também a do Intendente, a que nesta

responde, era segunda como particular, depois de lhe ha*

ver escrito a primeira de Off-cio.
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Braga, e náo duvidara contribuir para ajtida
da sua subsistência com alguma porção consi-
derável; porém falta a Ordem Regia, e Ma-
gistados, que a executem com zelo, e energia.
Agora espero aqui hum Corregedor, de que a
voz pública annuncia grandes cousas: em che-
gando tratarei com elle este negocio ; e nâo
deixaremos de participar a V. S. o resultado
das nossas reflexões."

Ora tendo o sábio Prelado o verdadeiro
conhecimento dos limites que demarcáo a
competência do Sacerdócio, e do império; as-
sim como recorria ao Poder Secular para ob-
ter os meios coactivos, que nâo competem á
Igreja, assim zelava os que são próprios des-
ta, quando os Ministros Régios pertendiào
oppór-se-lhe. A este seu zelo se oífereceo ma-
téria neste mesmo tempo pelo comportamento
de certo Juiz de fora de huma Villa, em que
elle mandara tirar devassa de crimes da sua
competência por hum Desembargador da sua
Relação. Escreve-lhe o Juiz, estranhando que
o dito Desembargador notificasse para a In-
quirição pessoas leigas sem ter attençáo pri-
meiro com elle; o que elle cora tudo disfar-
çara por entender ser aquella diligencia ten-
dente a matéria meramente da Jurisdicçáo Ec-
clesiastica; e continua assim: "Vim porém
depois no conhecimento de que os seus inter-
2:ogatorios se dirigião a três partes : 1.^ acerca
de humas altercações de palavras, que o Rev.
Parocho houve na Igreja com NN. Seculares :

2.^ acerca de concubinatos : 3.^ a respeito de
huns repiq^ues de sinos da Igreja Matriz desta
Villa na véspera, e dia de Santo António i. e
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quando me annunciáráo isto, me propuz eu

passar a meus deveres, por ser aquelie proce-

dimento huma usurpação, e violação da Juris-

dicçáo Real, e como opposto ás Reaes Leis
;

mas já a tempo, que náo foráo achados nesta

Villa o Meirinho Ecclesiastico , e Escrivão,

ficando a minha diligencia frustrada." Perten-

de depois mostrar a incompetência do dito

procedimento:— porque, quanto aos concubi-

natos , sendo matéria mixti fon , se achava

preventa a Jurisdicçâo Real, a qual tmha

obrigação de defender contra os insultos, vio-

lências, e usurpações de Ministros Ecclesias-

ticos: "pedindo (diz elle) como peço, huma

condigna satisfação, e assas prompta, não só

contra o tal facto da devassa dos ditos concu-

binatos ; mas para que também seja por V.

Ex.' Rev.ma estranhado severamente aos seus

Ministros, para que mais não tornem a prati-

car em taes circumstancias semelhantes factos,

e excessos: ao que não satisfazendo logo, eu

porei por conta minha tudo na presença de

S. Magestade." Allega depois, que o que res-

peita a toques de sinos sempre pertenceo á Ju-

risdicçâo da Camará; e conclua: "Por tanto

nesta parte deve V. Ex.' Rev.nia mandar ficar

sem effeito a queixa do Reverendo Parocho; e

igualmente estranhar-lhe, e aos seus Mmistros

semelhantes Summarios, ou devassas; esperan-

do eu de V. Ex.' R.^^S a quem assim o rogo,

faça cessar taes excessos."

Recebendo o Arcebispo esta Carta quasi

áo ponto, em que estava para escrever ao In-

tendente a que acima extractámos, lha enviou

juntamente, dizendo-lhe; "Ponho nas mãos
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de V. S. essa Carta, que acabo de receber:
lie hum facto entre muitos, que comprova as-
sas o que na minha ultima disse a V. S. relati-

vamente á terceira origem dos nossos males.
Veja y. S. que acções perpetrou o meu Minis-
tro dignas de serem qualificadas com os no-
mes odiosos de insultos, violências, e usurpa-
ções injustas. Consía-me que naquella Yilla
existe hum concubinato escandalosíssimo : es-
te foi o principal motivo da diligencia. Mando
hum Ministro Ecclesjastico para averiguar q
caso, e eu poder acudir áquelles infelizes, ap-
plicando-Ihes o remédio da correcção, e o^
mais que prescrevem as Leis. Onde exceda
aqui os limites da minha Jurisdicçâo ? Náo
são Chrisíáos aquélles doos cúmplices ? Nao
sáo filhos da Igreja? Nào sâo meus súbditos;
e náo tenho eu por isso obrigação de vigiar so-
bre as suas almas, e curallas quando enferma-
rem? Mas de que sorte o hei de fazer, privado
do único meio, que pode façiiiíar-me com al-
guma segurança o conhecimento necessário
para isso, qual he o arbitrio do Summario?
Que nestas eircumstancias usurpo a Jurisdic-
çâo Real ! Que me abstenha de praticar seme-
lhantes factos! Que faça cessar taes excessos

;

e que náo o fazendo logo . . . Assim falia aqueí-
le Ministro: como se fora da intenção da So-
berana que algum dos seus Tribunaes, e ain-
da menos, que hum simples Juiz de fora ti-

vesse o arrojo de perturbar os Bispos, quando
elles fazem hum uso tão moderado da sua Ju-
risdicçâo

; ou como, ainda no caso de eu pro-
ceder coactivamente contra aquélles cúmpli-
ces, segundo as máximas da Jurisprudência.
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receHda entre nós de muitos séculos, setn a

Soberana explicar primeiro a sua vontade pelo

oráculo da Lei, fosse permittido a hum Minis-

tro de primeira intrancia alterar o geral syste-

ma, dizendo com voz imperiosa : —He abuso;

decepe-se. Acho-lhe com effeito muita graça,

e a outros illudidos do mesmo erro, que affe-

ctáo descobrir huma táo grande opposiçâo en-

tre as duas Authoridades Ecclesiastica, e Ci-

vil , ainda com respeito aos actos do foro.

Qual be hoje o Bispo, que nâo sabe que a Ju-

risdicçáo dos Clérigos nestes Casos he toda

precária, dimanada da mesma origem, que a

dos Ministros Seculares; e que praticando-a

huns e outros, he sempre o Supremo Legisla-

dor Politico, que obra pelos meios que tem

estabelecido? Por isso bem dizia eu a Y. S.

que este combate das JurisdicçÔes náo deixa

de ser huma das chagas mais profundas do

Christianismo. Ahi fica agora aquelle escân-

dalo pernicioso lavrando naVilla deN. a som-

bra deste choque, e arrastrando ao inferno

tantas almas, sem que eu lhes possa valer. Se-

rá isto do agrado de S. Magestade, ou de V.

S. ? Náo ouso com tudo solicitar alguma de-

monstraçâo de severidade contra o Ministro,

posto que bem merecida: o que desejo somen-

te, erogo a V. S. he que se dê alguma pro-

videncia para que cesse o mencionado escân-

dalo , e náo seja Deos ofíendido com tanto

desaforo."

Em Carta, em que S. Ex. me falia neste

facto diz : "Ahi verá o pensar de huma gran-

de parte dos Ministros Régios na presente épo-

ca. Se isto náo he atar as máos aos Prelados^
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querendo que elles sirváo unicamente de sím-

plices espectadores dos males das suas ove-

lhas : fal lemos claro : se náo he huma emana-

ção sensível dos princípios Jacobinos seme-

lhante áquella, que acaba de declarar-se no

procedimento com o Arcebispo de Génova;

então nâo me sei entender. Ora Deos queira

que por onde os Soberanos imagináo firmar a

authoridade do Throno , nào apressem a sua

ruína: porque em fim o Senhor estima muito

a Igreja; e tendo estabelecido os Reis como
Protectores dos seus direitos, e da sua liber-

dade, não poderá vêr com indifferença a vil

servidão, a que se vai reduzindo progressiva-

mente. Bem sei que esta conversa não agrada

a V. m
;
porque dirá talvez que he sem fructo.

Mas eu digo que a hum bom filho, quando
Tê sua Mãi afflicta , e consternada , ninguém
lhe estranhou jamais o verter lagrimas, posto

4jue inúteis."

O Intendente Geral da Policia, em con-

sequência iJa Carta do Arcebispo, fez hum
Officio ao Corregedor da Comarca, a que per-

tencia aquella Villa, em que depois de lhe re-

ferir que constava naquella Intendência o ac-

celerado procedimento do Juiz de fora não só

€m escrever incivilmente ao Arcebispo, mas
em ter chegado ao excesso de se lembrar de

prender o Ministro ,
que por Commissão do

seu Prelado hia fazer as necessárias averigua-

ções a fim de o informar, para este acordar a

deliberação, que devia tomar para encaminhat
aquellas ovelhas pelo caminho do bem &c„

conclue : *'V. m. logo que este receber passará

á Villa de N. a examinar os factos referidos
;

TOM. II. ccc
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e achando-os certos, prenderá a N, e a sna

concubina, e os mandará conduzir pelos, seus

Officiaes ao Aljube da Cidade de Braga, abrin-

do-lhes assento á ordem do Ex.mo e Rev mo

Arcebispo Primaz; a quem V m. escreverá

huma Carta civil participando-lhe esta delibe-

ração : e reprehenderá com severidade ao dito

Juiz de fora pelo excesso que praticou : e que

quando julgue que haja algum excesso, ou

usurpação de Jurisdicçáo, deve dar conta pelo

meio competente, esperando as Ordens, e náo

tomar a si a resolução &c. E communicando-

me S. Ex." huma copia deste Officio, me di-

zia: "Nào lhe parece que este Magistrado tem

seu zelo pelas cousas da Igreja? Prouvera a

Peos que muitos o imitassem

!
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CAPITULO LIV.

JDiligencias na instrucção do Clero, Dá d luz

a Traducção de hum Tratado sobre a perfei-

ção na reza do Officio Divino^ e celebração

do Santo Sacrificio do Altar, Trata da refor-

ma do Breviário, e Missal Bracarense,

XJs desvelos qne o zeloso Prelado tioha na,

instrucção do seu Clero, e Povo, o faziáo lan*

^ar mão de tudo o que pudesse cooperar para

este fiuí. Já no Cap. XIX. deste Livro fizemos

menção de huma Pastoral, entre outras, que
elle publicara sobre a decência, e perfeição

que deve haver na celebração do Santo Sacri-.

íicio da Missa. Depois em Carta de 24 de Se-

tembro de 1795 me diz :
" Casualmente me

chegou ás mãos hum Livrinho Hespanhol (tra-

ducção do Italiano) que ensina como o Sacer-

dote se deve sanctificar por meio da reza do
Officio Divino, e da celebração do Sacrificio

da Missa. Pareceo-me bem ; e que seria útil

aos meus Ecclesiasticos : mandei-o traduzir

por Pessoa hábil com o intuito de o dar ao

prelo: e lhe ajuntei in limine huma Falia, ou
despertador ao meu Clero. V. m. me fará a

mercê de lêr tudo, e depois dízer-me o que
sente, tanto da obra, como da Pastoral. Cas@

ccc 2
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porém que julgue está soffrivel, tomará á sua

conta alcançar as licenças necessárias para

entrarmos na diligencia de se dar á estampa."

Retardon-se esta era razào de outras despezas

indispensáveis, e ainda extraordinárias, a que

elle teve de supprir ; e neste anno, de que va-

mos tratando, he que pôde ter effeito.

Pelo decurso do anno antecedente se lem-

brou de me fazer diversas recommendaçóes a

este respeito. Vejo em huma Carta: "Parecia-

lue que se cuidasse nas licenças para sabir á

luz a obrasinha que para lá lhe remetti sobre

a recitação do Officio Divino &c : e a extensa

Prefação resumilla V. m. a cousa mais breve.'^

Exigio o Tribunal da Censura, que o Manu-

scripto fosse sobrescripto pelo Author; pois

que leio em outra Carta de S. Ex.': "Eu náo

sei para que se faz precisa a assignatura de

hum mero Traductor: nào bastaria apresentar

o próprio Original ? Mas em fim se he cousa

indispensável, venha o Manuscripto ; verei se

o Author convém em deelarar-se. Já se sa-

be, papel ordinário, á excepção de huma dú-

zia de exemplares em algum melhor. Creio

que bastará o numero de três mil : o caracter

lá fica á eleição de V. m." Entre tanto assen-

tou-se que posto o Tratado desempenhasse o

assumpto, e fosse util, e digno de se distribuir

pelo Clero , não parecia de tal merecimento

,

que tivesse na frente huma Pastoral de tal

Prelado: ao que S. Ex.' assentio ; pois me
diz em outra Carta: "Convenho em que se im-

prima o Livro sem a Pastoral ; nem he para

mim nova a reflexão de N : eu a tinha feito

muitas vezes ; e sempre achava huma despro-
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porção enorme entre a cabeça, e o corpo da-
quelletodo: mas moviáo-me algumas razoes,

que eu ainda referirei a V. m, e que agora jul-

go devem ceder á que foi apontada por N. Fi-

que pois embora de parte a Carta Pastoral, e
cuidemos logo na impressão do Livro, que
julgo náo deixará de produzir algum fructo."

Desci a estas miudezas em razáo de dever
ter lugar no Appendix a Pastoral mencionada;
porque supposto náo parecesse própria para
ir encorporada no Livro, he dignissima de se

ler como producção do nosso Arcebispo. Era
vez pois de a imprimir com o dito Tratado,
resolveo depois deste impresso, publicar hu-
ma Carta Pastoral, que começa: "Sendo cer-

to que os Ecclesiastieos fórmào a illustre par-

tilha, que o Senhor tem escolhido para sup-
prir as vezes dos Anjos na Igreja Militante,

rendendo-lhe o tributo de homenagens, que
na Triunfante, e celeste lhe consagráo aquelles
Espiritos Bemaventurados ; nào he menos in-

dubitável
, que huma das principaes obriga-

ções destes Anjos da terra consiste em oíFere-

cer ante o Divino Sanctuario , bem como os
do Ceo, o delicioso perfume de continuas, e
ferventes supplicas nâo somente do Povo, que
por suas màf)S, como por thuribulos de ouro,
devem subir até o Throno do Altissimo, mas
ainda pessoaes, e adequadas ás suas próprias
enfermidades &e. Continua dizendo excellen-
tes cousas sobre a supplica em geral, e em
particular sobre o Officio Divino, e sobre o
Santo Sacrifício ; fazendo menção do Aviso
Pastoral, que já a este respeito fizera em data
de 8 de Abril de 1792, Recommenda eutào a
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Liçào do Livro, que mandara dar á estauipa,

e ordena debaixo de preceito formal de Santa

Obediência a todos os Clérigos de Ordens Sa-

cras que o comprem
;
pois o acharão na Capi-

tal das suas respectivas Comarcas; e os que

forem táo pobres, que náo tenháo meios para

o comprar, recorrao aos Vigários Geraes , e

na Cidade ao Reitor do Seminário de S. Cae-

tano, que tem ordem para lhos dar gratuita^

mente. Sahio com eífeito impresso em Lisboa

no anno de 1798 na Regia Officina Typografi-

ca com este titulo—Instrucções a fim de se re-

zar perfeitamente o Officio Divino, e de se ce-

lebrar com devoção o Sacrosanto Sacrifício do

Altar. Obra útil náo só aos Sacerdotes, e aos

mais Ecclesiasticos ; mas também a todas as

pessoas ou religiosas, ou seculares em todos

os seus exercicios de piedade. Escrita no Ori-

ginal em Italiano, e traduzida em Portuguez

da Traducçáo Hespanhola.

—

Estes mesmos cuidados lhe inspirarão o

emprehender outra obra, de que me deo conta

em Carta de 10 de Maio deste anno, na quai

tsnumerando-me algumas cousas, que o occu-

paváo entáo, além das ordinárias, entre ellas

era "huma Junta (diz) sobre a reforma do Bre-

viário , e Missal Bracarense, a^que mandei

proceder, visto achar-se intolerável o antigo

por conta das patranhas, e falsidades, de que

está cheio, e além disto nem assim mesmo os

haver. Daqui lhe digo já que tenho de o con-

sultar em alguns pontos de critica; pois dese-

jo que a Obra saia limpa quanto for possivel."

Fallando deste ponto o Procurador Geral da

Mitra nas Memorias, que temos citado, diz

:
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"Creou huma Junta, que deixou quasi coii-
cluidas as mais precisas Memorias para a dita
reforma : muitas vezes assistio ás Conferen-
cias ; cestaria finalizado o exame, se náo de-
pendesse de muito tempo, e de immenso tra-
balho : eu o sei, que fui hum dos nomeados
para informar sobre o que achasse nos arcbi-
vos, e tudo o que conduzisse ao acerto da
historia dos Santos, em que (anío interessa a
nossa Igreja de Braga : mas Deos náo permit-
tio que o Santo Prelado visse nesta parte sa-
tisfeitos os seus bons desejos."

E fallando o mesmo Peixoto no facto de
se tratar da elevação do Corpo de S. Torcato
(de que a seu tempo fallaremos) diz: "Man-
dou o Prelado ouvir-me: eu, que notei os Re-
querimentos informados já no supposto de ser
aquelle Corpo Santo o de que a Igreja de Bra-
ga rezava no dia 26 de Fevereiro com o nome
de S. Felix Torcato; porque tinha já tratado
a matéria no exame para os Breviários

; no
qual se havia assentado ser este Santo, como
Arcebispo de Braga com nome de S. Felix
Torcato, supposto, e devido mais aos embus-
tes dos falsos Chronicòes do Padre Jeronymo
Roman de la Higuera que á verdade histórica,
impugnei a Informação: e assim mesmo que
fosse o dito Santo Corpo daquelle Bispo Aci--
tano, de que se reza a 15 de Maio, e em cujo
dia a Collegiada de Guimarães por authorida-
de própria dava a beijar huma Relíquia, que
tinha sabido do corpo, que se venerava na-
quelle Mosteiro; fiz os meus reparos, e dei a
informação, na qual com tudo requeri maio-
res averiguações." &c. Em meu poder tenlio
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eu copia de hum extenso Discurso feito pelo

mesmo Peixoto como membro da referida Jun-

ta, dividido em duas Partes: 1.' Sobre a ori-

gem e antiguidade do Rito, Reza, e Breviário

Bracarense: 2.' Da necessidade da reforma

do Breviário Bracarense actual.

•«

CAPITULO LV.

Trabalha em Fundação, e restabelecimento

de Casa da Congregação do Ora-

tório,

Em outro trabalho assas útil a Igreja vemos

o Arcebispo occupado neste anno. Já desde o

de 1796 se tinha começado a tratar da Funda-

çáo de huma Casa da Congregação do Orató-

rio em Provesende, por haver Bemíeitores

,

que a requeriâo, e queriâo concorrer para o

seu estabelecimento. E communicando S. Ex.

isto a Pessoa que era justo ouvir, esta lhe

aconselhou mudança de sitio ;
pois vejo em

Carta de 12 de Maio do dito anno: «'Pode se-

gurar a N. que sou do seu voto a respeito do

negocio de Provesende. Parece-me muito acer-

tada a Fundação em Villa Real por ser terra

mais populosa, mais necessitada de instruc-

çao, e mais commoda aos Ecclesiasticos da

Província que se quizerem aproveitar. O caso
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he, que os Bemfeitores estejáo por isso. Neste
correio mando a hum Parocho vizinho, que
procure saber da sua vontade: avisarei da res-

posta." Teve resposta, que S. Ex/ me remet-
teo inclusa em Carta de 21 de Junho seguinte,
para eu a communicar a quem convinha; mas
náo a conservo. Veremos o progresso desta
empreza.

Eníre tanto ofiTereceo- se-lhe a de cooperar
para a reforma , ou melhoramento de outra
Casa já estabelecida da mesma Congregação.
Em Caria de 8 de Fevereiro deste anno* de
1798 leio o seguinte: "Quero que diga a N.

,

<]|ue aqui chega hum Padre da Casa de N.
chamado N, queixando-se altamente dos seus
Colíegas pelo terem expulsado sem causa legi^
tima, e pedindo-me hum Ministro para conhe-
cer tanto disso, como de outras desordens que
fiuccedem na dita Casa, a fim de se lhe appli-
car algum remédio. Eu lhe digo que espere
algum tempo; que quero primeiro consultar,
A verdade he que aqui lio por N, náo está mui?
to bom: todas as noticias, que de \k tenho,
conspirão a fazer-me julgar pouco favoravel-
mente a respeito da observância, que reina na-
quella Casa; e he preciso dar-lhe remédio,
seja como for. N. que me insinue o que lhe
parece devo praticar coru este perseguido, ten-
do aliàs algumas razoes para crer que o he,
principalmente por se oppôr ao intuito dos re-
laxados, e procurar meios, que susciten) a ob-
servância." E em Carta escrita em 3 de Maio
seguinte á Pessoa, com quem consultava esíe
ponto : "Convém muito acudir-mos á Casa íle

^.
,

a qual ameaça ruina imiuenle na sua J3is-
TOM. II. Ddd
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ciplina; e podendo ser, com a maior brevi-

dade, visto achar-se próximo o momento das

eleições. Consultei este negocio com alguns

Padres da Congregação de Braga, que me de-

vem conceito : eis-abi as reflexões que elles fa-

zem sobre o ponto, eque não deixâo de me pa-

recer assas judiciosas. Se o meu voto merece

alguma consideração, eu náo duvidara apon-

tar para semelhante destino o Padre N. desta

Congregação, sujeito de reconhecida probida-

de, boas luzes, e zelo pouco ordinário. Podia-

se-!he associar o Padre de N. da mesma Cor-

poração, que também tem seu merecimento,

mas em quem eu descubro outra circumstan-

cia muito favorável, qual he ter assistido de

próximo alguns annos na Casa de N, e por

essa razào náo entrar tanto ás cegas neste ne-

gocio."

Sendo-lhe approvado o arbitrio, o fez elle

insinuar aos Padres daquella Casa, cuja re-

forma se procurava, os quaes promptamente

satisfizeráo á insinuação elegendo aos Padres
designados, e dando conta disto a S. Ex."^ que

communicou a Carta, em que se lhe dava esta

.conta, aos Eleitos "com expressões (diz S.

Ex.^ mesmo) bem significativas do desejo que

tinha de que se effeituasse aquelle desígnio."

Porém tanto o Padre eleito para Reformador,

como a Congregação em corpo representarão

a S. Ex.^ varias razões, por que aquella Casa

não poderia privar-se dos Padres designados

sem grande damno, apontando ao mesmo tem-

po donde se poderião haver Reformadores cora

melhor efíeito, e sem os ponderados inconve-

nientes. Enviando S. Ex.^ estas Cartas á Pes-
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soa, com quem tratava este negocio, lhe dizia;
"A' vista do que, desejo que me inspire alo-um
expediente, que julgar favorável para conse-
guirmos o êxito feliz deste negocio

; que sup-
posto me lembro de hum bem efficaz, e que
náo parece alheio da Authoridade Ordinária,
hoje particularmente depois da Resolução do
Pesembargo do Paço sobre a contenda do
Arcebispo de Évora com os Padres da Con-
gregação de Estremoz

; com tudo náo he da
mmha intenção apartar-me das vias da doçura,
em quanto por meio delias puder cumprir o
meu dever." Temos seguido com a narração o
processo, e os diversos passos desta obra, de
que talvez se poderia julgar que bastava dar
conta do exito, para que se veja como o nosso
Arcebispo sempre unia á efficacia a pruden^
cia, e suavidade; e também para que se co-
nheça o trabalho que lhe custou esta boa em.
preza.

Em consequência do que elle expuzera
da escusa dos Padres de Braga tiverào estes
ijisinuaçáo para cederem

; pois vejo em Carta
de S. Ex. de 9 de Agosto: -A Carta produ-
ziologp o seu^evido effeito, Immediatameníe
O Padre Preposito veio ter comigo offereceri»
dci-se para tudo, e da mesma sorte os Padres
rs. el\. promptos a seguir a carreira, que lhes
era destinada; e só esperao para o fazer em
tempo niais favorável, e que acabe de extin-
guir-se huma pequena moléstia do dito N.Quanto pôde a razão em ânimos dóceis e bem
intencionados! Inspirei-lhes, que logo neste
ícorreio escrevessem para N. dando parle da
sua resolução; e me segurarão que sim." Far-

Pdd2

il
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tio com effeito o primeiro dos designados (por-

que o seo-undo íicou doente em Braga, e se

lhe substituio outro;) por quanto vi huma

Carta escrita por Sujeito da Casa, de cuja re-

forma se tratava, que diz assmi : "A Congre-

gação com o novo Preposito torna á sua ob-

servância : elle he Sujeito de virtude grande,

e prudência, e sem rigor, só com o exempla

os edifica ; e como o Arcebispo faz delle gran-

de conceito, e estimação, julgo cessarão as

desordens. En me persuado que a retirada de

]Nf a vinda deste Preposito, e a doença de N.

para que náo viesse, tudo forão disposições de

Deos, que quer conservar aqui esta Congre-

gação, que táo útil tem sido ao bem temporal,

e espiritual, e nisto me consolo muito. O Pre-

posito quer agora no Advento íazer huma Mis-

são: em fim elle he muito zeloso do serviço de

Deos, sem fanatismo algum, muito observan-

te e recolhido, e a todos exemplar, h dando

o mesmo novo Preposito conta de si ao Arce-

bispo, dizia: "Já cheguei ao Lugar do meu

desterro; e nelle vivo gostoso; porque me

persuado, que vim por vontade de Deos para

eíle Fui recebido nesta Congregação com

arrado dos Padres e Irmãos, que me espera-

vlo com desejo : e melhor o tenho conhecido

neste pouco tempo, em que os tenho tratado;

ecom eíFeito me tem edificado no seu com-

portamento para comigo, procurando conten-

íav-me sem contradicçao, antes sujeitando-se

promptos á minha vontade. Entre os Padres

liovos ha Sujeitos de capacidade, e nestes se

poJem fundar as esperanças da conservação

deita Casa &c. E passa depois a mformar de



397

algumas cousas mais individualmente, e apon-
tar as providencias que serão precisas. E fal-

lando S. Ex." a este respeito em Carta de 22
de Novembro, diz: "Estou contentissimo com
as boas noticias, que me chegáo de N; e creio

que Deos foi o que inspirou aquella medida.
O novo Preposito tem excellentes qualidades,
e ha de fazer hum bom governo. Assim ficas-

se mais perto de Braga ; mas hei de ajudallo
do modo possível; porque vejo, e palpo com
as máos a grande utilidade que resulta ao Pú-
blico destas Casas, que estáo no seu fervor."

Quanto a Fundação em Provesende, des-
vaneceo-se o arbitrio de se transferir para Vil ia

Real, á vista do que mandou dizer o Sujeito,

que concorria para a dita Fundação (Antónia
de Moraes Borges de Carvalho). Dizia elle,

em Carta escrita a hum Amigo, que em Lis-
boa lhe solicitasse a licença requerida, em da-
ta de 30 d'Abril deste anuo: "Diz meu Irmão
em seu Testamento que, não casando eu, nem
tendo filhos, por morte do ultimo de seus Ir-

mãos, passarão os seus bens a formar nesta
Vilia de Provesende huma Congregação de S.

Filippe Neri para os fins do serviço de Deos,
e utilidade do Estado; e diz mais que não se
poderão applicar para outra parte, ou obra,

por mais pia que seja; porque só os deixa pa-
ra ser fundada aqui; e não podendo ser, ou
ainda depois de fundada, sobrevindo embara-
ço para poder subsistir nesta Villa, passarão
os ditos bens para outras obras pias, que or-
dena." E tendo o Prelado encommendado aos
dous Congregados que hião para a Casa que
se reformava, que fizessem caminho por Pro-
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vesende, para examinar o estado das cousas

relativas á Fundaçáo da nova Casa, lhe dá

conta o Reformador na mesma Carta, de que

já acima transcrevemos alguma parte, dizen-

do : '^Resta-me informar a V. Ex/ a respeito

da Fundação de Provesende. Apenas cheguei,
^

procurei logo o Reitor, raanifestando-lhe o tira

que me levava áquella Terra: elle se mostrou

limito inclinado á Fundação. Logo me condu-

zio a Casa do Devoto, que a quer promover:

recebeo-nos este, e hospedou-nos com toda a

grandeza, e humanidade, e com os pios attra-

ctivos da sua sinceridade, e benevolência nos

prendeo em sua Casa quasi dons dias: nelles

náo se saciava de fallar nos seus projectos a

respeito de fundar a Congregação em Prove-

sende, e de nenhum modo em Villa Real ;
e

que com bem grande desgosto acabará a vida

se náo alcança a licença para a dita Funda-

ção, e vê deitadas as primeiras linhas para

elía. A sua Casa tem o seu fundo nas melho-

res propriedades daquella Terra
;
poderá che-

gar a cem mil pruzados com pratas, e alíaias
;

ainda que me parece que isto será muito pu-

xado. A Villa de Provesende terá 110 fogos,

e para cima de 1000 pessoas de Sacramentos

110 pequeno districto da sua povoação: tem

bastantes povoações próximas, que coin faci-

lidade se podem aproveitar dos exercicios do

Oratório: aterra he muito fructifera, rica, e

florente : o que nâo tem esta; e por isso pare-

ce u.ais digna de se fundar nella a Congrega-

çao.

Em consequência desta Visita escreveo o

mesmo Bemfeitor ao Mordomo do Senhor Ar-



399

cebispo, para qne rogasse instantemente a S.
Ex/ quizesse promover esta empreza, em que*
elie trabalhava havia três annos, sem ter con-
seguido adiantamento

; e refere as mesmas ra-
zões, que já acima vimos, para que a Funda-
ção se nào podesse verificar em outra parte
que mio fosse na Villa de Provesende. E re-
mettendo S. Ex/ estas Cartas para Lisboa a
quem dirigia esta obra, diz: '*Eu fiz avisar ao
Cavallieiro de Provesende, que apromptasse
logo Procurador em Lisboa para cuidar neste
negocio. Queira insinuar-me o que devo obrar
para conseguirmos cedo o êxito feliz desta
obra, que julgo será do agrado de Deos." &c
Esta Carta he datada de l de Novembro deste
anno. E em outra de 22 do dito mez á mesma
Pessoa; depois de lhe dizer as grandes utili-
dades que resultáo das Casas da Congregação
accrescenta: Eis-aqui também emotivo^, pori
que desejara se effeituasse a fundação de Pro-
vesende, para acudir áquelJa Comarca, onde
os costumes, principalmente do Clero, se achao
na maior dissolução. Queira V. metter as máos
a isto com todo o empenho : eu lá faço escre-
ver novamente ao Cavalheiro de Provesende
para que nào aflfrouxe no seu intuito." Sâo es»

i?oo^^
P^^^^^ ^^^^^ até os fins do anno de
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CAPITULO LVI.

Oilava Visita.

Tinha o Prelado assentado nao passar anno

al-un., em que uào desse o tempo que lhe fos-

Jevossnel á Visita de alguma parte do seu re-

banho Em Carta de 10 de Maio deste anuo

,„e dizia "faço tenção de sahir daqui nos

pnncip.os da lemana que vem; e me d.njo

locro á Villa de xMelgaço ; e dahi mando as

be';tas para Casa, e venl>0 depois a pe em d -

reitnra a Viana, varejando as margens do Mi-

Lho que he a parte do Arcebispado, que esta

aio a\ caber, segundo a repartição que e-

nho feito das Visitações." Porem na Carta se-

guinte datada de 24 me diz : Part. com fie o

L dia aprazado para a minha digressão ,
mas

checando á Villa da Barca cahi de repenta

coiuhuma grande constipação acompanhada

de febre, e dores por todo o ^«'•P^^ P/J",^'^^

,ue vi forçado a voltar para Braga àepolJ?
três dias para cuidar na saúde; o q;« ^"''^

feito e já (graças a Deos) me ^ejo qt"^ jes-

tabeiecido; mas com intuito de mudar d d^

recçáo, e nao me afastar muito da Cidade A

experiência me desengana, que a """^a pre

sença aqui he assas mil; e sempre sofiro ai

gum damnocom estes longos apartamentos.
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Em 17 de Junho : de S. Miguel das Cal-
das: "Com effeito mudei a direcção da Visita,

sahindo da Cidade no dia 5, e principiando a
trabalhar duas legoas distante da Cidade; en-
caminhando-me peia Ribeira de Vizella; e
depois para onde Deos for servido, e eu jul-
gar que ha mais precisão. Vou a pé com a mi-
nha pouca familia pregando, chrismando &c.
Creio que me recolherei até o meado de Ju-
lho."

Em 28 de Junho: de S. Salvador de Ave-
leda : *'Vou proseguindo a minha digressão
com algum custo, por conta dos grandes ca-
lores que tem feito, e concurso de Povo; mas
com muita consolação pelas bênçãos que o Se-
nhor parece que derrama sobre o meu traba-
lho, e dos meus Cooperadores. Não me de-
morarei com tudo o lempo que desejo; pois
quero recolher-me á Cidade para preparar-me
a fim de tomar os banhos de mar, de que te-
nho necessidade.'* E porque neste tempo lhe
tinha chegado a noticia da Eleição do Bispo
de Portalegre D. José Valério, e do Bispo
do Porto D. António de Castro, me diz na
mesma Carta : "Não conheço o novo Bispo de
Portalegre; mas fico contentissimo do que V„
m. me diz, e dou graças a Deos por se lem-
brar da sua Igreja," enviando-lhe Pastores ze-
losos, que reparem as brechas, que a soltura,
€ a impiedade com tanta insolência lhe vão fa^
zendo cada dia. O outro Bispo conheço eu
muito bem, e já de Évora tinha contraliido
com elle amizade: pulei de alegria quando
me chegou esta noticia

; porque estou bem
certo que ha de fazer maravilhas; e acando-

TOM. II. Eee
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me aqui táo proxÍQio havemo-nos de ajudar

reciprocamente Da obra de Deos. Logo que

cheí-ar á Cidade lhe hei de escrever: e no eu-

tanto, tendo V. m. occasião de Ine tallar, lhe

dará da unnha parte hum grande abraço, di-

zeudo-lhe que por aqui vou agora trabaibanda

também para elle: pois me dinjo pelas vizi-

nhanças de Penahel: e tenho sempre no meu

auditório -rande número de pessoas do bispa-

do do Porto, a quem fallo muitas vezes, e re^

comm^endo louvem a Deos por lhes dar hum

tão di-no Prelado: e adc^os : que vou para a

lo-reia^ pois está o Povo a esperar.
"^ Em 5 de Julho: de Santa Chnstina de

Fi-ueiró- -Louvado Deos! Continua a saúde,

ap?zar dcs srandes calores da quadra, e do

trabalho ;
qu^e eu mesmo me admiro como te-

nho forças para o levar. Com tudo 3 ^ experi-

mento aU-um abalo: e por isso vou dingmdo

^ Visita pelas Fre-nezias que bcáo no cami-

uho de Bra^a.- Fmalmente a 19 do mes.na

mez de Julho me escreveo S. Ex. ja de lira-

o^a, dizendo-me: "Estou em Braga, por signal

que algum tanto adoentado com huiiia cousli-

pacáo.'e náo sei que mais: talvez reli qmas do

trabalho da Visita, que náo foi pequeno : > os-

so Senhor se digne abençoallo, para que pro-

duza fructo durável."

Recolhido á Cidade continuou infatigavel-

mente nos seus trabalhos pastoraes, que abran-

gião a todos os ramos, não só aos que ^e diri-

t\úo immediatamente ao bem das almas, mas ge-

Tdlmente ao bem público, como foi acreaçao de

buma Aula de Cirurgia, cujo Plano mostra o

methodo, e sciencia , com que he refeulado
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bum curso de cinco aunos
;
para cujo exercí-

cio, e desempenho mandou vir os Livros ne-

cessários, instrumentos, hum bom esqueleto, e

ficou concorrendo com tudo o que se fizesse

preciso para manter tão útil estabelecimento.

CAPITULO LVIL

Prohibe as compras e vendas nos Domingos
com excommunhão reservada a si.

MAS quanto ás cousas puramente espirituaes,

não podemos deixar de iudividuar huma, que
se fez mais notável, e cora que remataremos o
que pertence a este anno. Por hum Aviso, que
jecebeo da Secretaria de Estado, conhecere-
mos o facto, de que vamos a fazer memoria^
e melhor ainda pela resposta de S. Ex.* De
hum, e outro escrito extrahiremos o mais sub-
stancial.

Começa o Aviso : "A Sua Magestade foi

constante que tendo-se observado nestes Rei-
nos , e seus Domiuios por huma Disciplina
universal o Direito, e pratica de se absolverem
os Fieis dos Casos reservados S ynodaes , e
Episcopaes em virtude da Santa Bulia da Cru-
zada, sem que nenhum dos Bispos . . . jamais
se lembrasse de fazer as Graças, e Privilégios

<iaquella Bulia precários, e dependentes da
Eee 2
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stia particular autboridade, e licença; passa-

ra V. Ex.' a expedir huma Ordem circular por

todo o seu Arcebispado, em que prohibiudo

debaixo da penna de excommunhào immedia-

tamente reservada a V. Ex. todas as vendas,

e contratos feitos nos Domingos e Dias Santos

não dispensados, declarava que desta excom-

munhào nenhum Sacerdote poderia absolver

os Fieis, nem ainda pela bulia da Santa Cru-

zada, sem sua especial licença: E a mesma

Senhora, sem por hora duvidar nem da legiti-

midade, e competência do Poder, e Authon-

dade, nem das pias, e santas intenções de V.

Ex.% náo pode com tudo deixar de contem-

plar 'que sendo as graças, e franquezas da-

quella Bulia solicitadas por Instancias suas,

e de seus religiosissimos Predecessores, ema-

nadas legitimamente da Autboridade da Santa

Sé, dirigidas a Fins táo úteis e proveitosos da

Religião, e do Estado, concedidas náo á úni-

ca Igreja Bracarense, mas a toda a Igreja Lu-

sitana , e recebidas por hum tácito , e com-

mum consentimento de todos os seus Bispos,

íbrmavâo nella hum artigo de Disciplina, e

Pratica universal , que náo convinha que se

alterasse sem o Beneplácito da mesma 8e^

nhora, que requereo aquella Bulia da SaiUa

Sé, que a facultou, e concurso dos mais Bis-

pos, que a consentirão, e acceitárâo.

"Pareceo além disto a S. Magestade mui-

to alheio das circumstancias criticas do tempo

alterar esta antiga, e respeitável Pratica, e ta-

zer innovações, de que a malicia dos Inimigos

da Igreja se podia aproveitar, contra as mes-

mas^ pias intenções de V. Ex/, para abater o
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respeito e dignidade da Santa Sé . ..o qoe tan-
to mais se deve acautelar na deplorável situa^
çuo, em que se Kclia actualmente o Santo Pa-
dre, em que he mais próprio gemer sobre os
líiales que aíiiigem a Santa Igreja, e implorar
as misericórdias do Senhor, do que cuidar de
restaurar Direitos, e Liberdades Jurisdicio-
naes, que os mais Bispos náo tem até agora
reclamado, e sem as quaes se governou mui
santamente a Igreja Bracarense pelos pios, e
sábios Antecessores de V. Ex/ &c."

"Ainda independentemente de todas estas
razoes achou a mesma Senhora que semelhan-
te innovaçào, authorizada em huma das mais
respeitáveis igrejas deste Reino, podia dar oc-
casião a que huma grande parte dos Fieis en-
fraquecendo em seus antigos sentimentos de
piedade, e devoção, e vacilando sobre a ver-
dade, e efficacia das Graças da Santa Bulia,
passasse fai:ilmente a desprezalla, e a deixar
de a tomar: o que redundaria não só em gran-
de desabono dos Thesouros espirituaes da San-
ta Igreja; mas também em gravíssimo detri-
mento da Coroa destes Reinos, fazendo dimi-
nuir consideravelmente a Collecta . .

."
•*0 que tudo S. Magestade me manda

ponderar a V. Ex.% esperando da sua piedade^
e sabedoria, e zelo, que entrando em todas es-
tas reflexões, e conformando-se por hum espi-
rito de união com o prudente, louvável, e com-
nnim procedimento dos mais Bispos destes
Reinos, haja de fazer recolher a dita Ordem
Circular, debaixo dos decorosos motivos, e
pretextos, que a V. Ex.' bem parecer. . . de
que a mesma se haverá por bem servida &c,"



i

1

406

Prmcipia a resposta: -Em obsequio á

Regia Insinuação participada por Officio de

V Ex^ com data de 29 de Outubro proxime

pretérito, passei logo a revogar a Ordem, que

tinha posto relativamente á Censura pelas com-

pras e vendas em Dias Festivos; e o fiz tanto

mais' resignado, quanto sei que nisto me con-

formo com a louvável pratica dos bantos Fa-

dres da Igreja, os quaes para testemunharem

o seu devido respeito ás lestas Coroadas,

nunca duvidarão fazer todos os Sacrihcios

compativeis com as Leis da obrigação. Mas

insistindo sempre nos vestígios daquelles Ve-

neráveis Mestres do Christianismo ,
devo eu

ainda iustificar o meu procedimento na pre-

sença de S. Magestade; e dizer o mais que em

semelhantes lances inspira a liberdade Sacer^

^ ^
-Tendo eu por longo tempo esgotado os

meios da doçura para conciliar a devida ob-

servância do preceito da guarda dos l>ias do

*Senhor, e vendo que de tudo zombava a ava-

reza dos Commerciantes, conservando sempre

as lojas cheias de compradores sem diíferença

dos dias de trabalho, julguei que me fana cer-

tamente responsável no Tribunal Divmo deste

escândalo, se deixasse de lhe applicar na Cen-

8ura reservada immediatamente a mim hum

remédio mais forte, e mais capaz de vencer ta-

manha dureza; o mesmo, que em iguaes cii>

eumstancias tem sido adoptado por muitos e

sábios Bispos de todos os Séculos. Com eííei-

to foi medida feliz: vio-se logo (com grande

consolação minha) que ainda se respeita a es-

pada da Igreja entre o Povo: desapareceo o
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abuso grosseiro : e os Dias do Senhor coitie^'

çárào a ser mais respeitados. Eis-aqui o meu
crime."

"E nào reparas que com isto sem o Kegio
Beneplácito vas encontrar hum artigo de Dis*
ciplina estabelecida nestes Reinos a favor da
Bnlla da Cruzada? Náo, Senhor (ingenuar
mente o confesso) nào pensava tal: e ainda
agora me custa a comprebender que hum Di*
rei to inahenavel do Episcopado possa ser par-
cella de huma Disciplina nova, sujeita a mu-
danças; e muito menos que me era vedado fa-

zer deste Direito hum uso inteiramente eonfor**
me ás Regras Canónicas, sem Licença Regia.
Onde estamos nós? Será necessário daqui ení
diante requerer ao Throno faculdade para ba^
ptizar, pregar, confessar, e celebrar o Sacri-
fício ? Ah ! A Fé estremece, e se horrorisa a
ouvir esta proposição. Pois que! Brotou aca*
so de outra origem, ou tem índole diíferente
o poder d^ ferir os peccadores teimosos com a
espada da censura ? O mesmo Jesus Christo
que disse:— Ide, instrui, baptizai —'&c. ; nào
disse iguamente:—Se algum náo ouve a Igreja,
seja a vosso respeito como hum pagào, e como
hum pubiicano ? — '

"Graças á Providencia, que vigia com
tanto desveJo sobre a religião do Throno Por-
tuguez ! Longe de temer que a minha Sobera^
na paralize os braços dos Bispos dos seus Es-
tados, quando procurào conservar os bons
costumes, e manter a Disciplina Ecclesiasíi-
ca ; antes pelo contrario devorada de zelo pe-
los interesses de Deos, Ella se me figura diri-

gindo aos mesmos Bispos estas palavras de
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l,um Santo Rei de Inglaterra: -Confiança!

Eu tenho na minha niâo a espada de Constan-

tino, Vós tendes a de Pedro: demo-nos pois

as mãos reciprocamente : ajuntemos espada

com espada &c.-" Continuào as palavras ;
e

accrescenta outras semelhantes de Luiz Fio

;

e se faz cargo da objecção seguinte : ^

—Nào se trata da authoridade de por cen-

suras ; mas da reserva da absolvição delias e

reserva exclusiva das graças, e franquezas da

Bulia da Cruzada-^ E responde: "Eu nao sei

s€ será fácil descobrir muita differença nao

digo entre os termos, mas entre a verdadeira

silnificaçáo destas duas cousas : por quanto,

que nome mereceria a faculdade concedida a

hum para prender os facinorosos; mas de sor-

te que ficasse sempre no arbitrio dos mesmos

o serem soltos pelo primeiro, a quem se diri-

dssem > Tal será com pouca difterença a au-

thoridade do Bispo, que tendo poder para ex-

commungar, náo o tem para reservar a absol-

Wáo: acabará de ligar os peccadores com o

nervo da Disciplina Ecclesiastica ; e vellos-ha

immediatamente soltos, e desembaraçados pelo

primeiro Ministro da Penitencia, que se lhes

oífereça. He este o poder terrível, que Jesus

Christo depositou na mao dos Prelados para

amansarem os espíritos rebeldes ? ou antes

náo he elle hum poder illusorio, sem torça,

sem energia, e sem algum effeito durável
?^

"Logo disputas á Sé Apostólica a autho-

ridade de frustrar as reservas feitas pelos Bis-

pos ? Que direi aqui, Ex.mo Senhor !V. Ex.

o sabe: e que sem receio de temeridade eu

podia dar hum curso livre á instancia ;
sendo

! f
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(como sempre se devem entender) estas reser-

vas dos Bispos conformes ao espirito dos Sa-
grados Cânones : porque em fim o poder dos
Papas nâo he hum poder cego, e absoluto;
mas regulado pelas leis &c." Continua desen-
volvendo este pensamento admiravelmente, co-
mo costumava, riáo só com reflexões, mas com
authoridades mesmo dos Papas; como tam-
bém a dizer o Aviso— que os Bispos consen-
tem, náo constando que até agora tenhão re-

clamado contra este artigo— a que responde
com pajíavras de S. João Chrysostomo, de S.
Cypriano, de Ivo de Chartres &c. E passa a
responder a outras clausulas do Aviso na ma-
neira seguinte

:

Agora, Senhor, o que eu nao posso, nem
devo ouvir com indiíFerença he o que se ajunta
no Régio A\\so:—-que com esieprocedimento dou
occasião aos inimigos da Igreja para abaterem
o respeito devido d Santa Sé, e pôr em menos
cabo a authoridade do primeiro Bispo do Chri-
stianismo.^A quem náo assustará lance táo te-

meroso ! Hum Bispo arguido pela Sua Sobe-
rana de facilitar meios á impiedade para se re-
voltai* contra o Chefe da Igreja! Porém eu
nào desanimo : a minha consciência, e a justi-
ça da causa me sustentáo. Disse;— a minha
consciência. Bispo de huma Sé antiga, e res-
peitável, assento de tantos Prelados insignes,
que se tem distinguido pelo seu amor, e res-
peito fihal para com a Sé Apostólica; nâo per-
mitta o Ceo que estas felizes disposições enfra-
queçào no ultimo, e mais indigno dos seus
Successores. Ah! Nào, nào ha de ser assim.
Santa Igreja Romana, Mãi das Igrejas, e Mài
TOM. II. Fff
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de todos os Fieis, Jo:reja escolhida de Deos

para unir os seus íiílios ua mesma Fé, e na

mesma Caridade, sempre estarei unido comti-

go do fundo das minhas entranhas : Se eu te-

nho de me esquecer de Ti, antes me esqueça

de mim mesmo ! A minha lingoa se pegue im-

njovelmente ao paladar, se Tu nào és a pri-

meira em minha lembrança, e a que colhes a

ílor dos m.eus csinúcos — AdJicBreat língua mea

fauclhus méis, si non meminero tui ; si non pro-

^posuero Hierusaíem in principio Iwtitim me<z.

"Ao-ora a justiça da causa. Que fiz eu

com aquella Ordem? Nada mais do que pôr

em praxe hum direito, que Jesus Christo me

concedeo , e affiançáo os Cânones inspirados

pelo Espirito Santo, e reverenciados por todo

o mundo. Mas se isto he favorecer o negro de-

sígnio dos Ímpios ; se he espraiar-lhes o cami-

nho para abaterem o respeito devido ao Chete

da Igreja
;
que deveremos entáo dizer do em-

penh^o de hum S. Luiz Rei de França &c. (Al-

lega a Pragmática Sancçáo; os Concílios de

Constança, e Basilea; os esforços feitos a este

respeito 'do poder dos Bispos no Concilio

Tridentino; e continua : "Tudo isto acaso de-

verá condemnar-se só porque parece a alguém

que a impiedade tira dahi pretexto para as

suas invectivas contra Roma ? Ah !
Pode V.

Ex.' socegar o espirito de S. Magestade; que

não são estes os princípios, de que ordinaria-

mente abusão os Ímpios blasfemadores: outros

ha, que lhes parecem mais próprios, por isso

mesmo que tem huma relação intima com o

desgraçado fim, que se báo proposto. Quer

Y. Ex.' saber quaes sào os que influem mfalli-
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velmente para os desprezos do Supremo Pas-
tor? Eu o digo."

" Sáo aquelles, que á força de supplicaa
importunas, de respeitos humanos, e outros
motivos ainda mais vergonhosos, costumão ex-
torquir da Cúria Romana Provisões Beneii-
ciaes de hum cunho exótico, que mais pare-
cem títulos de contratos de prédios rústicos,

do que de Benefícios Ecclesiasticos; Provi-
sões, a favor das quaes tem infestado as Faro-
chias, e os Coros de todo o Reino huma Tro-
pa confusa de sujeitos indignos, que nào ser-

vem senão para fazer o escândalo da Religião,
e exasperar a dôr dos verdadeiros Fieis; Pro-
visões, ou antes passaportes para ir ao inferno,

que assim se podem chamar as que tranquiíli-

zào as consciências de tantos que fazem hum
torpe commercio, e hum jogo cruel dos Bene-
freios, passando de huns para outros, sem mais
causa nenhuma do que o desejo de engrossa-
rem o seu património com reservas, e pensões.
São aquelles Parochos, que debaixo dos mais
frívolos pretextos alcanção da Sé Apostólica
Breves chamados

—

informa graiiosa-^ isto he,

que independentemente do juízo dos Ordiná-
rios, os dispensão da residência das suas Igre-
jas. São aquelles infames monopolistas de Bul-
ias, que patrocinados dos Grandes pelo infeliz

talento, que tem, de lisongear as suas paixões,
espalhão pelo Reino os seus emissários á es-

preita das vacaturas, a fim de que lhes não
escape provimento sem lhes ser uíil por algunà
principio. He, ainda o digo, esta espantosa
alluvião de Breves de Oratórios particulares
sem alguma escolha ; o que faz com que ag

Fff2 I



. «ti

412

Escolas públicas da Religião, quero dizer,

as Paroquias, se vejáo desertas, e os Pastores

obrigados a fallar somente ás paredes. Este

direito injusto, que a Nunciatura se tena arro-

gado, de facilitar a sabida da Clausura ás Re-

ligiosas, súbditas naturaes dos Ordinários,

sem ao menos ouvir os motivos, por que elles

repugnáo. He este costume reprovado da mes-

ma Nunciatura, que já S. Bernardo deplora-

va no seu tempo, de desfazer com as suas

Sentenças o que os Bispos tem feito segundo

as Regras da Justiça, e de soldar o que elles

sabiamente tem desmanchado : fallo do exces-

sivo favor, que os Clérigos criminosos sempre

acharão nos Ministros Apostólicos. (E tran-

screve as palavras originaes de S. Bernardo."
" Eis-aqui, Senhor, propriamente do que

se aproveitâo os inimigos da Igreja para for-

marem as mais sanguinolentas invectivas con-

tra o seu Chefe: porque na verdade náo se

pode negar que sào abusos, e abusos enormes

que desafiáo a estranheza, e o aborrecimento

de todos os homens bons e máos ; só com esta

differença, que os bons, os pacificos, os ver-

dadeiros filhos da igreja, avisados por Jesus

Christo mesmo de que sempre tem de haver

escândalos, eonsideráo estas desordens em si-

lencio, esperando os momentos da Divina Mi-

sericórdia ; e se alguma vez sáo constrangidos

a íallar contra ellas, não he sem repugnância,

e sem hum a dor profunda igual á do mesmo

S. Bernardo, quando dizia •.--Utinam privalim

Sfc. (1). Mas os Ímpios, os espirites turbulea-

Senon. Cap»
(1) S. Bernard,

Yll. vers. 29.

Ep. ad Henr. Archiep.
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tos, e inquietos acaso satisfaráo a sua sanha
com deplorar em silencio estes escândalos !

Saberão distinguir entre os abusos da autori-
dade, e os seus direitos legitimes! Oh! Quan-
to he difficil conter o bruto indómito na sua
carreira depois de vivamente esporeado ! Tes-
temunhas Luthero, e outros impios da mesma
farinha, de que faz menção a Historia."

•' V. Ex.' acha ainda nas actuaes circum-
stancias do tempo—hum novo motivo para es-
tranhar o meu proceder, dizendo que na deplo-
rável situação em que se vè presentemente o San-
to Padre, em tempos tão calamitosos^ de tanta
perturbação, e amargura, he mais próprio gc
mer sobre os males que ajffiigeín a Igreja do
que restaurar direitos ^c. Convenho em parte
com V. Ex." Nenhuma época talvez apparece
na Historia dos Séculos mais critica, mais lu-
ctuosa, e tremenda; nenhuma, que com tanta
justiça reclame o soccorro das lagrimas, e das
supplicas de todos os Fieis ; eu digo, ainda
com mais razáo dos Sagrados Pastores, pela
imminente calamidade, que os ameaça

; senjdo
certo (segundo a expressão de Santo Avilo
Arcebispo de Yianna) que quando o Chefe
dos Bispos he atacado, náo he só hum Bispo,
mas o Episcopado inteiro, que se acha em pe-
rigo. Com tudo devemos confessar que a obri-
gação de hum Prelado se estende a mais do
que isto: o amor verdadeiro, que elle deve ter

á Igreja, não consiste somente em derramar
algumas lagrimas á vista dos males que a af-

fiigem; mas em huma dor continua, e em hum
desejo violento de procurar o possivel remédio
aos mesmos males : elle se considera igual»
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mente obrigado, como diz hum grande Papa

O) a manifestar a ternura de Mái pelos gemi-

dos internos do seu espirito ; e huma constân-

cia, huma heróica tirmeza de Pai pelo Tig-or

da Disciplina. E na verdade seria bem indi-

çno do caracter de hum Bispo, quando Deos

e<tk clamando na Escriptura-que Qão procu-

remos outra causa destas calamidades publi-

cas mais do que os nossos crinies, e as nossas

desobediências á sua santa Lei (2): quando

assevera em termos formaes-que he Eiie mes-

mo o que abandona Israel ao furor dos inimi-

gos por conta do seu excessivo afierro ao cri-

me- e por nao quererem seguir o caminho dos

Divinos Mandamentos :
(3)-que bem pode, e

deseia acudir-uos no meio de tantos males

;

mas que os nossos peccados sáo hum muro de

bronze que o separáo de nós, e que o obrigao

a voltar a face para se náo compadecer (4).-

Seria, torno a dizer, bem indigno de huni Bis-

PO, que he, conforme o pensamento de hanto

Ambrósio, Vigário da Caridade, e do poder

de Jesus Christo, conteutar-se entào
,
como

qualquer Solitário, com deplorar em silencio

os males da Igreja, sem fazer uso dos meios

ainda os mais fortes que lhe concede a sua au-

thoridade. para diminuir a somma dos mesmos

males. O' Pastor, et idolum ! (õ) : he a bella

inscripçáo que conviria lér-se no alto do thro-

no de hum tal Bispo.

(1) S. Gregor. Li tu 10. ^Nloral. Cap. 8.

(2) Psalm. 88. vers. 31, 33.

(3) Is. Cap. 4-2.

(4) Ibid.

(õ) Zachar. 11. vers. 17.
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*'Náo me resta senão tocar o ultimo in*
conveniente que V. Ex^ descobre na. minha
Ordem ; a saber, que com ella dou occasiao a
que hunia grande parte dos Fieis, enfraquecendo
em seus sentimentos de devoção, vacille sobre a
verdade

, e ejicacia das franquezas da Santa
Bulia da Cruzada S^'c. Era necessário provar
primeiro que entre os Privilégios da Bulia se
comprehende o de que tratamos; isto he, a
faculdade de absolver de todas, e quaesquer
reservas feitas pelos Bispos; o que eu nunca
concederei, peio que fica recontado, e que
me seria ainda fácil corroborar com a decisão
dos mais graves Theologos , com a praxe de
muitos Bispos de Hespanba, de alguns do
Keino

, e com a que achei estabelecida na
minha primeira Igreja do Pará. ]Nào, Senhor,
nâo ha que recear : independentemente da-
quella minha Ordem Circular, he muito am-
pla a Santa Bulia da Cruzada: abunda de
Graças, e Privilégios verdadeiros, que affian-
çáo por hum modo irrefragavel o supremo Po-
der do Chefe da Igreja, e náo interessào me-
nos a devoção, e a piedade dos Fieis. Para
que recorrer ainda a franquezas exorbitantes,
que náo tendem senào a decepar os braços
dos Bispos, e degradailos daqueila authorida-
de, a que Jesus Christo os elevou na sua Igre-
ja? Para que com pretexto de honrar a Sé
Apostólica se ha de facilitar sobre maneira o
curso aos escândalos, e desprezos públicos da
Lei Divina, então mesmo quando, subindo
progressivamente ao maior auge de soltura pa-=
rece vão entornar sobre nós o caliz da ira ce-
leste ? V. Ex.^ que conhece este perigo extra.=
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ordinário em que estamos, e o descreve tao

elegantemente nas suas Cartas, ha de conce-

der-me que elle suppòe da nossa parte huma

extraordinária dissolução de costumes ;
e con-

sequentemente que ainda só por esse motivo

nào me seria reprehensivel aproveitar os soe-

corros extraordinários, e menos usados, que

fornece o Ministério Episcopal, quando os jul-

gasse a propósito para preservar o meu reba-

nho da desgraça eterna."

"Quero dizer depois de tudo, que assim

como fui extremamente sensivel á Regia Insi-

Duação, em quanto esperava que sem aquella

reserva immediata continuariáo sempre as mi-

nhas Ovelhas a respeitar os Dias do Senhor

;

assim também vendo frustrada a rainha espe-

rança , e que se faz necessária esta medida

para conter os máos nos limites do seu dever

;

nenhumas considerações humanas me poderão

impedir que as sujeite de novo: porque em fira

para concluir pelas palavras do grande Doutor

S BasWw.—CcBteris quidem in rebus mansuett et

placidi sumus, atque omnium abjectissimi, quem-

admodum nohis lege prcBscnptum est, ac non

dícam adversus Imperatorem, sed ne adversus

plebeium quidem quemquam , et injimi ordinis

hominem supercilium adtolimus. Verum ubi

Deus nobis proponitur, tum demum alia omma

pro nihilo putantes, ipsuni solum intuemur ^c.
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CAPITULO LVIII.

Do máo estado da saúde do Arcebispo : e como
apezar deite continua nas fadigas pastO'

raes no decurso do anno em que
entramos.

XluMA das cousas, que mais faz ver com edi-
ficação o incançavel zelo do nosso Arcebispo,
he o nao se dar por impedido com a falta de
saúde para proseguir nas suas laboriosas fadi-
gas. Com moléstia acabou o anno de 1798, e
com ella começou o seguinte, em que agora
entramos. Na primeira Carta, que recebi de S.
£x/ no anno de 1799 com data de 10 de Ja-
neiro, me diz : "Continuáo ainda as reliquias
da minha moléstia complicadas cora alguns
pequenos incidentes; por cujo motivo me acho
ainda para bem pouco." Porém o que elle ti-

uha por pouco, quantos o considerariáo , e
aliegariáo por muito? Nesta mesma Carta me
encarrega S. Ex/ o fallar em certo uegocio im-
portante do serviço de Deos, e me diz que se
a sua moléstia lhe desse lugar, elle mesmo es-
creveria ao Ministro de Estado.

Pelo decurso do anno teve diversos insul-
tos das moléstias, além das que comsigo traz
o adiantamento da idade. Em Carta escrita

TOM. II. Gffff
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para o Mosteiro de Viana do Alemíéjo em 16

de Maio, desculpando-se de oao baver escrito

mais vezes, diz: "Verdadeiramente a minha

vida náo he para isso, accrescendo as molés-

tias frequentes, e a falta de vista, e tudo o que

acarreta a velhice." Escrevendo me em 13 de

Junho, me diz: "Náo escrevi a V. m. pelo

Próprio, por me achar indisposto; e ainda

ao-ora oáo-eston bom deste meu estômago assas

enfezado; o que me obriga a partir logo ao

Gerez para beber as agoas."

Em 15 d'Agosto, ao acabar a Visita deste

anoo, ainda fora de Braga, e escrevendo de

máo alheia (o que rarissima vez fazia, e so em

verdadeira impossibilidade) diz: "Hontem to-

mei hum remédio para me dispor para os ba-

nhos
;
por isso faço esta por máo alheia. Em

28 do dito mez, escrevendo-me ainda do mes-

mo sitio, mas já por máo própria, diz: "Es-

tou com onze banhos: poucos mais tomarei;

que me chama a Braga a minha obrigação :

tenho soffrido aqui alguma cousa por conta da

ffiioha moléstia dominante; mas espero o eíiei-

to dos banhos para o Inverno." Em Carta de

19 de Setembro dizia: "Eu depois que me re-

colhi a Braga, tenho passado assas indisposto

por conta de huma constipação no peito, com-

plicada com o ataque da minha moléstia orai-

naria, effeito, segundo creio, de trabalho, que

nestas cliegadas á Capital sempre he maior,

especialmente em vésperas de Ordenação. For

tudo Deos seja louvado."

Esta conformidade, com que acceitava o

mesmo que tolhia os passos ao seu zelo, ainda

parece dar maior prova da sua virtude do que



419

o mesmo zelo, o qual, qnando encerra algtt-

ma ni'istura de desejo de gloria, se costuma
irritar contra os embaraços. Náú era assim o

do virtuoso Prelado, o quai só se lembrava de
tirar fiiicío desses mesmos embaraços, e re^

ceando sempre que os seus esforços contra el-

Jes fossem diminutos. Em huma das Cartas
que acima citámos, acabando de fallar nas
moléstias que padecia, accresceota : "Queira
o Senhor que eu saiba tirar delias o devido
fructo, acabando por huma vez de me desape-
gar do mundo, e de mim mesmo, para viver

somente para Deos." Ein outra me dizia: "Sei
que he aniigo, e amigo velho, e que deseja a
minha saúde; mas o que ajunta—para bem da
Diocese Bracarense —quem sabe? ingenua-
mente lhe confesso, náo me faltào terrores, pa-
recendo-me que nào faço nada, ou quasi nada
do que devo : e então como frequento a iiçáo

dos Padres, e actualmente trago entre máos
as Cartas de S. Basibo, qjie sempre opprimido
de graves enfermidades, e sempre incançavel
no serviço da igreja, he hum exemplo de con-
fusão para a delicadeza dos nossos dias! Mui-
tas vezes até chego a desfalecer qoasi de todo
na consideração desta palavra,- que me repre-
sento ouvir da boca do Senhor: Fossunt isti

,

et tu non poíeris! Ai que feliz náo he o estado
de hum particular! Ainda não perdi as espe-
ranças de acabar nelle os meus dias. E qoão
grata, e jucunda me pareceria agora esta si-

tuação depois de dezeseis ânuos de luta quasi
contínua cora paixões de outros ! Mas em fim
soccorrido das orações de almas amigas d&
Deos, fecho os olhos, e me lanço pos braços

Ggg2
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da Divina Providencia, prompto para tudo o

que quizer de mira." Do mesmo fundo nascia

o que leio em outra Carta escrita para o Mos-

teiro de Viana, na qual depois de fallar no seu

estado físico, dizendo: "Náo vos parece le-

tra, e estilo de velho ? E com eíFeito já o es-

tou bastante
;
pois em Setembro entrei nos 60,

a cabeça cuberta de càs, o nariz entabacado,

enfermo, rabujento, em fim causando nojo"

accrescenta logo: "Náo importa: vá o homem
exterior desfazendo- se em ruinas, com tanto

que o interior se aperfeiçoe: mas eis-aqui o

que me afflige, vêr que o enfraquecimento he

commum a huma, e outra substancia; e que

nao acho em mira senão desejos &c."

CAPITULO LIX.

Continuão os cuidados, e mortificações acerca

de Ordinandos, e Provimentos de Igrejas ;

e de Ingresso em Religiões.

Se a sua humildade lhe náo deixava ver em
si mais que desejos, os outros viào, e admira-

váo obras maravilhosas, rompendo por todo o

género de obstáculos, ainda os mais difficeis

de vencer, como sáo a condescendência com

a vontade de pessoas grandes, ou distinctas.

Tinha sempre que lutar com as pertenções de
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Dimissorias para Ordinandos, Attestações pa-
ra Impetras de Benefícios , e Approvaçáo de
Apresentados para Igrejas.

Quanto á primeira destas perseguições
;

vejo em huma Carta: "Quer V. m. que lhe di-
ga em duas palavras o que ha de responder á
Senhora N. ? Eu o faço. Primeiramente que
lhe dê huma grande recommendaçáo da minha
parte; porque a estimo muito: depois disso
que a desengane, que isto de Dimissorias para
Ordens he hoje a maior lograçâo; e só pretex-
to para escaparem ás justas diligencias dos
Prelados, que conserváo algumas reliquias de
temor de Deos, e desejáo dar-lhe boa conta
do seu ministério. Conheço perfeitamente o tal
Ordmando; por signal, que o trago de olho por
lhe enxergar huma certa in<ílinaçáo para a per-
alvilhice, e ser hum pouco madraço, de que o.

tenho já advertido. Varias Pessoas me tem jâ
empenhado para isto mesmo; mas a todas res-
pondo que náo estou pelos autos. Conclua o sea
negocio; venha; e feito o meu juizo, com mui-
to gosto o hei de ordenar, muito mais sabendo-
que tem huma táo amável protecção. Náo lhe
parece? Estou certo pelo amor que sempre
devisei em V. m. para as cousas de Deos, que
se visse o que eu estou observando todos os
dias com estes amigos que lá se ordenáo, alle-^
gando montes de causas, e logo depois da Or-
denação recolhidos ao Arcebispado, passean-
do por esta Cidade muito satisfeitos: se pre-
senciasse isto, havia indubitavelmente convir
comigo." Eis-aqui como procede quem tem a-
virtude radicada no coração, e já como naíu»
ral: nada se altera com os ataques; sem per-
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der hum ponto da sua serenidade, e por isso

sem faltar á civilidade, e respeitos, falia, e

obra com incontrastavel firmeza o que enten-

de segundo a sua consciência.
'

loual firmeza era precisa para resistir aos

empenhos para Attestaçòes a fim de Impetras

de Benefícios. Respondendo a hum Aviso,

que tivera da Secretaria de Estado para infoiv

mar das qualidades de certo Ecclesiastico

,

que pertendia impetrar de Roma huma Igreja;

€ dizendo como além do conhecimento que ti-

nha da indignidade do dito Ecclesiastico, pro-

cedera a exactas informações, accrescenta:

»'Aqui verá V. Ex.' se sáo fundados os clamo-

res do Arcebispo de Braga contra as Renun-

cias, e Impetras furtivas. E quantas tem pas-

sado pela Secretaria de V. Ex.\ que se fossem

reconhecidas á luz de hum exame assim im-

parcial, e desapaixonado se lhes descobriria o

mesmo vicio, ou talvez outros ainda mais odio-

sos ' Mas dessas náo tenho eu de dar conta ao

Supremo Juiz; e he na verdade o que me con-

forta para náo desanimar de todo a vista do

estrabo, e corrupção geral que soífre entre nós

esta parte da Disciplina Ecclesiastica; poden-

do-se applicar muito bem aos nossos tristes

dias o que já em seu tempo lamentava, e repre-

hendia o grande Aíhanasio : Nec ultra, juxta

Apostoli prcEceptum, quierebatiir, num quis ir-

rfprehensíbilis esset, sed more impiissimi Jero-

boami, quis plus auri penderei, is nomznabatnr

Pastor. Nihil curabant impii ,
si vel ethmus

ille esset, aurum modo daret. E algum tempo

depois, supposta huma novidade que aconte-

cera, me dizia ; "Se veremos agora estancada
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esta or!g>em fatalissima de desgraças para á
Igreja Poríiigneza ! Nao sei : perdem os Ban-
queiros hum prodigioso interesse; háo de re-

volver tudo para extorquirem o Régio Bene*
placito. Diga V, m. a .... que eu tenho na
minha mào hum Aviso dirigido por el!e em
outro tempo ao Arcebispo de Évora, em que
&e lhe recommendava huma escrupulosa exac-
çáo em passar Attestaçòes para Renuncias, ou
Impetras de Benefícios

; que por aqui me hei
de guiar; e que Jhe rogo por quanto ha de
inais sagrado procure desenganar ao Principe
Regente dos damnos incalculáveis que soíFrem
as Igrejas da Nação com a praxe contraria."

Em outra Carta, escrita mais de dous
mezes depois da que fica extractada, começa
assim : "Nada de novo á excepção da calami-
dade digna de lagrimas, e somente lagrimas,
^ue soífrem as pobres Igrejas cora a espantosa
multiplicação de Provimentos por via de Im-
petra, e de Renuncia. Nao terá isto remédio?
Valha-me Deos ! Valha-me Deos ! Sem haver
huma alma piedosa, que exponha com energia
aos olhos do Príncipe os males incalculáveis,
que daqui váo resultar á Religião, e ao Estai
do! Forte desamparo da causa de Jesus Chri-^
to

! Que em montão entrem as feras cruéis na
vinha dilecta deste Senhor para a devastarem

;que se pratiquem impunemente á face do Uni-
verso tantos contratos simoniacos, taoíos do-
los, e trapaças no intuito de adquirir a Pre-
benda Ecclesiastica seja como for, he bagaíel-
Ja, que não deve entrar em consideração q-uan-^
do se trata dos negócios importantes do <3o-
^emo. Ora lá veremos se este he o c.onceita
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legitimo, que se devia formar: e também vere-

mos donde tirão a primeira origem os terríveis

castigos, com que o Ceo presentemente esta

punindo a Republica Christâ; e talvez outros

maiores que tem de vir."

Em outra Carta vejo o seguinte: "Ouço

dizer que o nosso Principe Regente manda

pôr a Concurso as Igrejas vagas do Padroado

Real; Resolução bem digna da piedade de

Sua Alteza. Mas quizera, que a esta Ordem

se juntasse mais huma clausula assas conside-

rável ; os Oppositores obrigados a apresentar

Attestaçâo dos seus Ordinários, por ond€ con-

stasse que tem bons costumes : ou pelo menos

tomar-se informação secreta com os mesmos

Prelados sobre a qualidade dos sujeitos ;
pois

he huma dôr do coração, ver a ruína que en-

tra nas Igrejas por falta desta providencia.

Valha-me Deosl Yalha-me Deos! Náo he pos-

sivel entrar na cabeça de quem governa, que

Attestações tiradas pelas partes se foráo sem-

pre muito equivocas, hoje o sào majs que nun-

ca: hoje sim, quando parece que a fé pública,

o amor da verdade, e o zelo da gloria de Deos,

e da salvação das almas progressivamente vao

<3iniinuindo, e desapparecendo dentre os mor-

taes. Pelas entranhas de Jesus Christo lhe to-

po , meu Amigo ,
que empenhe a N. ,

neste

importautissimo negocio para abrir os olhos ao

Príncipe, e ao Patriarca, que se náo illudao

com esta casta de testemunhos, quasi sempre

obra de respeitos humanos, de huma estulta

timidez, ou de huma bondade mal entendida.

Quantas provas pudera eu ajuntar tiradas da

sninha mesma experiência ! Deiumcias de cn-
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mes verdadeiros dadas por Parochos, de quem
fazia toda a confidencia: procedo; eis-ahi logo
montes de informes favoráveis procurados pe-
las partes, entre os quaes os tenho chegado a
ver dos mesmos Parochos, por quem fora da-
da a denuncia : tanto pode o medo de perder
a graça, e estima dos- homens ! E o que mais
admira he a sahida, que dáo os taes Informan-
tes a este seu estranho proceder: são Attesta-
çòes de tarifa, que se náo recusáo, e de que
já se náo faz caso algum : como se a prostitui-
ção, e o abuso mais grosseiro, que se pode fa-
zer da fé humana, chegasse a ser huma cousa
arbitraria, ou insignificante. Concluamos com
esta breve reflexão As Parochias, e Coros do
Reino estão providos (de certos tempos a esta
parte) de sujeitos indignissimos : todos elles
apresentão Attestaçòes favoráveis em seu abo-
no

;
porque sobre ellas he que o Núncio for-

ma a sua para Roma. Logo . . , A consequên-
cia ealta aos olhos."

Também se não livrava de mortificações
com Apresentações de Padroeiros. Diz-me era
huma Caria: ^'Que terrivel he esta atmosfera
de Braga! Sempre sujeita a tufões. Apresen-
ta-me N. hum Clérigo para Vigário de certa
igreja, Clérigo, de que eu tinha mui fracas
noticias pelas Visitas, e mesmo por conheci-
mento pessoal

: com tudo procedo a novas In-
formações; e nem mais, nem menos que cinco
Parochos os mais vizinhos uniformemente me
segurão que he indignissimo do ministério;
além do resto, por ser o escoadouro dos liber-
tinos

,
e reincidivos, que alli concorrem das

vizinhanças, como a Papa geral, que tudo ab-
TOM. II. jjhh
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solve Recusei acceitallo; appellou «c?Sawcifam

Sedem; e agora chega a Inhibitoriaá minha

Relação ... Sei agora, que NN. trabalhão com

todo o empeuho para levarena a sua avante ;
e,

por desgraça daquella pobre Fregueziíí asáiin

acontecerá. Desgraçado tempo, em que hum

Prelado náo dá hum passo no mtuito de esta-

belecer a Disciplina, seui encontrar md obstá-

culos ! &C."
, nr. f •

Quanto a ingresso em Ordens Religiosas

©iiçamollo ainda. Dizia-me em huma Cartar

-Convém que V. m. advirta a N. que isto de

entrada de Noviços nas Religiões vai com de-

masiada pressa : primeiramente parecia-me

justo, que se averiguasse o estado das Corpo-

rações relativamente á observância das Leis,

e meios de subsistir ; o mais he multiphcar

eente sem multiplicar a alegria: depois disso,

está visto que as vocações presentemente se

reduzem de ordinário ou á vontade dos Fais,

ou ao desejo de ascenderem ao Sacerdócio

mais facilmente, para depois voltarem ao í?)e-

culo por meio de Breve de Secularizaçao ;
ou

em fira ao de escaparem a recruta para Solda-

do. Nem julgo, que basta para occorrer a este

damno o expediente dos Informes dos Bispos:

qne havemos de fazer? Sáo commummente ra-

pazes de 15, 16 annos, onde a natureza nao

obra a sua crise perfeita : respondem os Intor-

manles :— He bom ; não consta de vicio gros-

seiro : — e isso he o que declaramos á Junta,

sem nos mettermos com outros requisitos tao

altamente recommendados nos Concílios ,
e

Bulias Pontifícias; porque ninguém nos con-

sulta nesse ponto. Confesso ingenuamente;



amo as Religiòes ; e por isso mesmo que às
amo tomara vellas no estado, em que Deos
as quer ; o que nunca se alcançará certa-

mente por este meio, que julgo mais próprio
para perpetuar a cadeia da relaxação, onde
ella existe."

Começa outra Carta escrita bom mez de-
pois da precedente, por estas palavras : "No
Concilio de Trento estando os Padres incli-

nados a formar bum Decreto, por onde ficasse

estabelecido, que a Profissão religiosa se não
fizesse antes de 24 annos ; Fr. Bartbolomett
dos Martyres á testa de alguns outros susten-
tou o contrario com o seu costumado zelo ; e

conseguio fina-1 mente, que se conservasse em
seu vigor a Disciplina até eníào adoptada. Pa-
rece-me que buma das razões mais fortes do
meu Predecessor era esta:— ter .mostrado a
experiência, que moços de poucos annos se
amoldáo meibor ás observancias, e santas pra-
ticas da Religião, do que sendo já taludos.—
Eisaqui a minba opinião: procedo com dife-
rença: se as Corporações existem naquelle pé
de regularidade, que Deos e a igreja querem,
pelo menos sem relaxação nas cousas mais no-
táveis; julgo mui acertado, que se facilite a
entrada nestes Conventos a gente nova pela
razão exposta do meu sábio Predecessor : ain-

da digo mais ; nem então seria necessário que-
brar a cabeça com exames demasiadamente
escrupulosos de vocação; porque fosse embo-
ra equivoca, ou de todo a não tivesse, entran-
do o Noviço em buma Casa Observante, onde
não visse senão exemplos de edificação, e de
virtude, com o uso eile a faria legitima. Po-

Hhb2
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rém, meu Amigo, se as Corporações estão re-

laxadas; se nellas ha dous caminhos, hum
largo, trilhado pela chusma; outro (o da per-

feita Observância) quasi deserto ; entáo digo,

e estou prompto para o defender, que abrir a

porta á mocidade para entrar em semelhantes

Casas, he polia em perigo evidente de salva-

ção : e náo só quando a vocação he duvidosa,

mas ainda com ella verdadeira
;
porque vista

a fragilidade da natureza humana, náo tardará

muito que se náo perca no meio de tantos ris-

cos." &c.

CAPITULO LX.

Cuidados, e providencias acerca do Seminário

dos Órfãos, e que se estendem ao bem
Público.

Ao mesmo tempo que o engenhoso zelo do

Prelado excogitava novos meios de educar, e

instruir os Orfáos, em uiodo que viessem a ser

uíeis á Republica, ou á Igreja, alguns desses

meios redundaváo era bem do Público. Vejo

em huma Carta datada em 21 de Fevereiro

deste anno as palavras seguintes : "Nova mor-

tificação ! (He como huma satisfação de me
encarregar novo negocio). Que ha de fazer

hum pai^ que tem muitos íilhos senáo esqua^
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drinhar meios de os arrumar, quando váo cres-
cendo? Pelo Requerimento incluso verá V. m.
o arbítrio, que excogitei afim de dar sabida
a alguns dos meus Orfôos

, que já estão nos
termos. Não Ibe parece ajustado ? Acbo hum
hndo Medico, que tendo feito os seus Actos
na Universidade com geral approvaçâo, com
a mesma principia a exercitar aqui as funções
da sua Arte: consigno-lhe ordenado de cem
mú réis; e ent^a a ensinar doze Meninos do
Semmario, além de outros de fora; e diz elle
que os Rapazes dão as mais bellas esperanças.
Mas isto de que serve sem a providencia men-
cionada no Requerimento? Vem logo o Proto-
Medicato, e lança tudo pelos ares. Queira
pois V.m. falkr a N. com empenbo, para que
elle patrocine este negocio, que bera sabe que
não he meu, mas do Público; advertindo-lhe
que em todo o iVrcebispado, sendo tão vasto
nao ha outra Aula desta natureza

; e por issa
experimentão os Povos tão grande falta de
quem os cure conforme as regras; pois de or-
dinário só achão sarrafaçaes ignoraotissimos."
Iranscreveremos aqui a maior parte do Rè.
querimento; porque delle se conhece o estado
em que se achava o estabelecimento do Semi-
nário dos Orfáos: "Representa a Vossa Alteza
Keal o Arcebispo Primaz, que tendo estabe-
lecido na Cidade de Braga hum Seminário de
educação de meninos Orfáos, expostos, e des-
amparados, em que já se recolhem, e ensinão
perto de 150 não só nos precisos Dogmas da
nossa santa Religião, mas nas regras da urba-
nidade christã, na obediência, e respeito, que
^e devido a Deos, a Vossa Alteza Real^ e aos,
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ouíros legítimos Superiores; aprendem todos

a ler, escrever, e contar; muitos a Gramma-

tica Portugueza, e Latina; os princípios de

Rhetorica, Phylosoíia, e Geometria ;
alguns

o Desenho ;
outros a Pintura, outros a Musi-

ca- e delles sahe hum grande número (depois

de'examinada, e conhecida a sua mclmaçáo)

para officios mecânicos : pensando porem o

Supplicante quanto seria útil á humamdade

fazer instruir methodicamente alguns na arte

da Cirurgia; pois com este meio se acudirá a

necessidade de muitos Povos, principalmente

das Aldeãs, e outros Lugares, onde nao ha

Medico; se utilizarão os Hospitaes; e se dará

hum Officio ao moço desamparado ;
por isso

fez abrir já em Outubro do anuo passado de

1798 huma Aula da dita Faculdade (1) nao so

para os Alumnos do Seminário, mas para os

de fora, que se quizerem aproveitar; comprou

livros facultativos, instrumentos, e mais cou-

sas necessárias para as operações anatómicas,

que iá costumáo fazer no Hospital ;
sendo o

seu desígnio, que se adoptasse nesta Aula o

Plano incluso. Mas porque hum tao utii esta-

belecimento nunca poderá corresponder aos

seus íins, sem a Approvaçáo, e Protecção de

Vossa Alteza Real
;
pede &c.

Em Carla de 7 de Março seguinte me re-

eommendavaS. ExA depois de outra rncum-

bencia: -Nao esqueça a outra pertençao reia-

(1) Por Isso já no Cap. LVI. deste Livro como em

tempo competente, fizemos raenção deste estabelecimen-

to, assim como do Pluno, que se remettia com a tie-

preseataqão.
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tiva aos meus Orfáos: isto sim, que me dá
cuidado; pois vejo, qne muitos dos meninos
váo crescendo, e com bellas disposições para
poderem ser úteis ao Público ; e nào sei o ru-
mo, que lhes hei de dar: fallo dos que se ap-
plicáo á Grammatica Latina, á Phylosofia &c.;
porque os outros (que sempre he a maior par-
te) vào sahindo para officios mecânicos. Dirá
V. m. :

— E para o estado ecclesiasíico ?— Al-
guns tenho destinado para isso ; mas poucos,
por falta de património

;
que sáo todos mise-

ráveis; neuí haver lugar com as negras Renun-
cias, e Impetras, de lhes pôr pensão. Lembra
a Universidade: mas além da despeza enorme,
temo muito a sua perdição espiritual. Este
meio pareceo-me que tinha geito ; e cada vez
mais me agrada, por isso mesmo que observo
a pasmosa appíicação dos pequenos: será des*
graça que se mallogre este desígnio tào útil á
Republica só por não achar apoio no Throno.
Pois desenganem-se esses Senhores, que em
quanto se não voltarem as vistas para este ob-
jecto, quero dizer, para a educação da moei-
dade, e particularmente da mocidade desam-
parada; em quanto se não cuidar eíBcazmente,
depois de lhe influir os principies sólidos da
Religião, era habilitalla com artes, e officios

nteis para virem a ser homens de bem ; irá ca-
da vez a peior o estado das cousas; porque em
íim não ha illusão mais grosseira do que espe-
rar que os que vão a apparecer depois de nós
sobre o theatro do mundo sejão, não digo me-
lhores que nós, mas nem ainda como nós em
virtude, em honra, e coohecimeiítos, sem lhes?"

procurarmos por huma educação feliz o miica
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meio, que a razão, e a experiência tem mos-

trado ser o mais próprio para concluir estas

vantagens. Olhe em que me estou demorando?

Porém de bobus curai arator : como trago sem-

pre a cabeça cheia destas espécies, para ahi

corre a penna insensivelmente." E que melhor

poderia correr a qualquer bom Escritor, me-
ditadamente ?

Por outra vez respondendo á supplica de

huma Familia, á qual elle já contribuia com
pensão certa, e que parece pertendia, que S.

Ex." fizesse recolher algum filho ao Seminário,

dizia: "He preciso acudir a outras muitas do

Arcebispado talvez mais necessitadas : além

de que está o Seminário dos Orfáos sobrecar-

regado de individuos (sâo alguns 130) não po-

de com mais. Ninguém pensa o que isto traz

<jomsigo ; e sem fallar do gasto, basta o cui-

dado "de os arrumar, pois sendo todos, ou

quasi todos desamparados, tendo entrado para

o Seminário, não cuidão mais nelles ; e tudo

fica ás minhas costas. E o mesmo he das Ór-

fãs : só por Deos, e por mais ninguém se po-

de tomar este trabalho : mas consolo-me de

ver que o mesmo Senhor o abençoa, apezar

dos esforços, que faz o Inferno para o tornar

infruciifero."

O mesmo motivo, que lhe fazia correr in-

sensivelmente a penna (como elle dizia) para

este objecto da educação da mocidade, mostra

o seu eíFeito em outra Carta; na qual fazendo

as suas reflexões sobre hum facto público, que

então acontecera, dizendo : "A tudo suspendo

o meu juizo: sei que o governo do mundo não

vai átôa; e se vejo irregularidades, e desor-
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dens públicas, confio sempre que háo de ter
o limite notado pela Providencia ; e entre tau-
to cuido muito, á sua imitação, em ver se tiro
algum bem dos mesmos males. Quem lê a
Historia da Igreja, e observa por boma serie
continuada de factos desde a soa origem, que
o estado natural da mesma Igreja he a oppres-
sáo, e o soffrimento, náo estranha tudo o que
pode succeder de adverso

; só sim , ver íào
pouca gente interessada na boa catisa, e oo.
por medo, ou em attenção a respeitos huma-
nos olharem com indiffereoça para males, que
tem consequências incalculáveis." Corre-lhe
logo a penna para o que se segue: '-'Deos il-

Justre ao nosso bom Príncipe, e lhe inspire os
meios saudáveis para pôr termo á desolação
dos costumes, e Disciplina, que parece vai
subnído progressivamente. Eu creio que entre
estes meios o primeiro, que deve atrahir a flor
de todas as providencias, he hum plano de
educação moral, e religiosa, de que ha huma
falta tão notável. Mas deixemos isso a quen^
pertence; e contentemo-nos de enviar as nos-
sas supplicas a quem pode sem custo dar re-
médio a tudo." E em outra Carta pouco pos-
terior em data, dando^me hum recado para o
Marquez Mordomo mor, continua: "E quan-
do tiver occasião lembre-lhe os negócios do
meu Seminário dos Órfãos, que representei
ultimamente, a ver se tem algum êxito feliz.
JJiga-lhe da minha parte: se o Principe Re-
gente quer hum meio genuino, e seguro para
prevenir os perigos, que ameaçáo a Religião,
eoThrono, cuide na educação da mocidade
Portugueza, não tanto pelo que respeita ás lu-

TOM. II. Ill
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zes do espirito, como aos sentimentos do co-

ração: sem isto não sei que será, por mais di-

ligencias, que se appliquem em promover ou-

tros objectos saudáveis."

CAPÍTULO LXI.

Bo que praticou por occasião da morte do Papa:

Fio VI. sobre o que já havia feito pela no-

ticia do seu exterminio.

Logo que ao nosso Arcebispo constou da sa-

hida de Roma do Papa Pio VI. fez todas as

devidas demonstrações, que em tal caso lhe

competiáo. iM andou fazer Preces páblicas em

todo o Arcebispado por homa Pastoral do ul-

timo de Março do anno de 1798. Esta mesma

calamidade da Igreja lhe avivou hum pensa-

mento que já em outro tempo tivera, e que em

Carta de Abril do presente anno me comma-

ijicou nas seguintes palavras: *'Ando revolven-

do na imaginação ha certo tempo huma espé-

cie • quero-lha comraunicar. Parece-me que

náo seria desacerto convocar os Bispos com-

provinciaes, para que sem estrépito, e com

disfarce concorrêssemos a algum sitio mais

commodo a todos, para ahi consultarmos re-

ciprocamente sobre os meios de acudir com

utniformidade á laxidao, e desordem dos cos-
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tiiraes, e que cada dia vai sendo maior; e asr-

sim mesmo discutirmos as precauções mais
convenientes contra os ataques da impiedade^
que já se deixa apparecer assas visivelmente

;

e náo sabemos o que será daqui a pouco. Ain-
da mesmo seria mui útil este Congresso para
nos consolarmos mutuamente, e atearmos era

nossos corações a chamma de caridade, que
segundo está escrito se esfria, e diminUe á me-
dida que inunda a iniquidade, e malícia; mui-
to mais concorrendo este desvio, e estranha
indiíferença, era que se acháo presentemente
os Bispos, cada hum acantonado na sua Dio-
cese, como se fossem Apóstolos illuminados,
ou mais alguoia cousa; pois ainda estes, como
sabemos de S. Paulo, buscavào algumas vezes
seus Companheiros para conferenciarem junta-
mente sobre o que dizia respeito ao ministério.

Oh ! Porque temos nós esquecido huraa pra-
tica tào preciosa, e dè tantas vantagens para
a Igreja, e para nós mesmos? Parece-me que
ouço aqui ao grande Basílio :— Percontamini
Paires vesíros, et annuntiabunt vobis, parcecias^

etsi locorum situ videhanlar inter se divis(B

,

ai animo unum fuisse, uno que csnsilio solilas

gubernari. Frequeniissimè popuhis miscebatur;
frequentissimè à Clero alii ad alias veniebant:
ipsis vero Pastoribus tantum inerat mutui amo-
ris^ ut uterque altero in iis, qiicB ad Dominam
uitifient, magistro , ac duce uteretur— (Epist.
acl Neocaesar. 204.) Náo lhe faz saudades, meu
Amigo, esta pratica santa dos nossos antigos!
O' têmpora, é mores/ Queria continuar; por-
que me regalào a alma estas lembranças : mas
oc€orrem-me agora ao pensamento alguns mo-

lii 2
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tivos, qne me fazem crer qne a oceasiao tiáo

he assas oportuna para aquelle desígnio." Zelo

vivo, e ardente; mas sempre regulado pela

prudência \

Chegando a noticia da morte do Papa, me
dizia S. Ex.' em Carta de 10 de Outubro:

*'Nos dias 11 e 12 sáo as Exéquias nesta Ca-

tbedral ; e para as outras Igrejas do Arcebis-

pado vai hum Aviso pastoral, assim como pa-

ra os Mosteiros das Religiosas da minha juris-

dicçào. Náo lhe parece acertado dirigir tam-

bém a estas almas escolhidas huma Falia par-

ticular, a fim de interessar as suas supplicas

na feliz escolha do novo Pontífice ? " A Pas-

toral enviada aos Parochos começa: "Em fim,

amados Irmãos em Jesus Christo, verificou-se

o acontecimento, que ha muito tinha suspensa

a nossa dolorosa expectação. Pio VI., este

Pontífice tâo venerável pelas suas virtudes,

pelos seus trabalhos , e até pelos seus annos

,

depois de haver provado as mais duras ,
e

cruéis alternativas, conclue ultimamente o pe-

zo de seus dias na Cidade de Valença, Pro-

"vincia do Delfinado, no dia 29 de Agosto do

presente anno de 1799, deixando á Igreja, e

a todas as almas sensiveis com os mais pun-

gentes estimules de saudade hum exemplo su-

blime de edificação, nào menos que de desen-

gano da inconstância, e volubilidade das gran-

dezas humanas.'^ kc. Continua fazendo excel-

lentes reflexões, e por fim determina os offi-

cios, que se devem fazer em todas as Igrejas,

assim de Exéquias pelo Defunto Pontífice,

como de Preces pelo acerto da Eleição do

Successor, e conclue: ''Oremos ainda pei*
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extirpação das heresias; pela exaltação da Fé
Catholica

;
pelo bom successo das armas dos

Príncipes Allrados, e muito particularmente
pelo nosso Príncipe Regente, e por todo o
Reino de Portuga!; para que a doutrina da
Fé, e dos costumes seja, como sempre tem si-
do, a sua singular partilha; e nunca o monstra
cruel do Filosofismo chegue a bafejallo com a
seu hálito venenoso; pelos Encarregados da
administração de huma, e outra Republica
Politica, e Christá, para que cheios de luz, e
de força possáO escalar os muros de bronze,
a que o prestigio, e o erro eostumào abri^ar-
se/' &c.

^

Na Pastoral dirigida a todas as Religio-
sas da sua Jurisdicçáo, lhes determina, que
orem pelo acerto da Eleição do novo Pontifi-
ce

;
fazendo (até que chegue a noticia desta se

ter verificado) em cada dia meia hora de ora-
çâo diante do Santíssimo Sacramento, em ple-
na Communidade, começando pela Ladainha
dos Santos. Principia a Pastoral: "Bem sa-
beis, amadas Filhas'' &c. Vê-se iiella huma
descripçào admirável do Instituto Religioso,
e dos seus empregos; huma pintura vivíssima
do Estado presente da Europa; e do modo, e
espirito, com que se deve orar. &c.

1,1 i



438

CAPITULO LXII.

Nona Visita,

Escrevia isto o Prelado depois de se haver

recolhido da Visita, a que este anno se nao

poupou apezar das suas indisposições. Come-

çou pela dos Mosteiros da Cidade; pois em

Carta de 9 de Maio me dizia: "Ando agora

muito occupado com a Visita das Freiras des-

ta Cidade: acabei a do Convento da Penha

;

prosigo no das Ursulinas, e depois aos outros

até chegar o tempo de partir para Melgaço,

aonde intento dirigir-me este Verão se a saú-

de (que trago assas abalada) der lugar i.s-

crevendo a 22 do dito mez, me diza
:

' Conti-

nuão as minhas pequenas indisposições, as

«uaes, e também alguns outros motivos me

tem obrigado a differir a digressão da Visita

;

de sorte que estou indeciso se irei tao longe.

E a 30 , depois de me encommendar as dili-

gencias para se conseguir a Resolução de hu-

ma Repíesentação, em que elie tinha a g. ande

parte, que lhe tocava, como Pastor e Fai da-

quelle Povo, sobre a falta de pão, que enteio

se experimentava em Braga; accrescenta: i^s-

te, e outros motivos fazem com que este anno

íiáo possa ir aonde tinha destinado :
natural-
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mente me encaminharei para as vizinhanças do
mar; e também concluo com os banhos, que
me sáo necessários/*

Finalmente partio de Braga depois do dia
de S. João, no qual ainda dalli me escreveo;
mas a 15 de Agosto já se achava de volta no
Sanctuario de Nossa Senhora do Amparo,
donde me escreveo na referida data, dizendo :

^'Conclui o meu giro pastoral, e giro algum
tanto trabalhoso: já se sabe, a pé com os
meus Cooperadores, chrismando

, pregando,
&c. todos os dias sem falhar desde que sahi
da Cidade: e as Igrejas (louvado Deos !) sem-
pre cheias de Povo, que dava signaes nada
equivocos da sua satisfação. Antes de hontem
cheguei a este Sanctuario de Nossa Senhora
do Amparo nas vizinhanças do mar/'

Já temos reflectido em que estas Visitas
pastoraes náo só daváo de si os bens espiri*.

tuaes, que no decurso delias experimentaváa
as Ovelhas; mas que subministraváo ao vigi-
lante Pastor conhecimentos, de que elle se
sabia aproveitar para proceder a diversas dis-
posições, e saudáveis providencias. Foi nata-
ralmente effeito desta Visita huma Pastoral,
que publicou em 3 de Setembro deste anno,
pela qual prohibe aos Moradores das Fregue-
zias vizinhas á praia do mar desde Villa de
Conde até Viânna o trabalho de tirar argaça
nos Domingos, e Dias Santos; excepto nas
occasiôes, em que costuma sahir maior abun-
dancia do mesmo argaço, ás quaes chamáo
grandes mareadas; e entáo mesmo nào o fa-
riáo, sem preceder licença do respectivo Pa*
rocho com pleno conhecimento d© causa*
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CAPÍTULO LXIII.

Das lições de humildade, e espirito de pobreza,

que o Arcebispo continua a dar com o seu

exemplo. Cuidado dos Pobres,

NaO sao para perder de vista no meio destes

trabalhos Apostólicos, que admiramos no Ve-

nerável Arcebispo, os exemplos de humilda-

de, e pobreza, que lhes dáo maior realce, e

propõe hum modelo, que todo o Christão deve

imitar. .,, j
Além de outras mostras de humildade,

que apontámos no Cap. LVIII. deste Liv. leio

em huma Carta, que me dirigio, estas pala-

vras : "Muito tempo ha que me recuso ás ms-

tancias repetidas de meu sobrinho : quer fazer

os seus requerimentos á Rainha, e deseja mui-

to que eu contribua ao feliz êxito dos mesuios

com hum Papel escrito na forma do incluso:

ignoro se isto se poderá compadecer com o de-

coro de hum Bispo, e de hum Bispo que pela

misericórdia de Deos sempre conservou o es-

pirito infinitamente alheio de semelhantes vai-

dades ; como também se outros Prelados cos-

tumáo praticar o mesmo ; e se está na for-

ma o tal modelo/' Bem se sabe quantos pre-

textos especiosos costuma a vaidade figurar na
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grandeza das Dignidades mesmo Ecclesiasti-
cas, para certas formalidades, as quaes só
considera como alheias do espirito Sacerdotal
quem tem radicada no coração a humildade.
A cada passo sahião da boca do nosso Arce-
bispo expressões, que se via nascerem do que
abundava no sen coração. Em huma Carta es-
crita para o Mosteiro de Viana do Alemtejo,
depois de fazer algnmas reflexões sobre o pre-
paro para a morte dizendo: "Somos a mesma
inconstância; e se nào ha o cuidado continuo
de renovar os propósitos, e recorrer ás refle-
xões da Fé, ahi ficamos atolados na vida sen-
suaJ

, perdido todo o gosto dos bens espiri-
tuaes ... He tempo; os annos voáo; a hum
e outro lado váo cahindo as' Pessoas nossas
amigas, e conhecidas ; e nós como postos so^
bre a alta ribanceira, donde se vem desapegar
tantos pedaços, devemos temer a cada instan-
te, que desabe de todo.'' Continua: "Mas
não he a morte, que nos deve assustar; he a
conta. Eu tremo, e justamente devo tremer á
^ista da minha; porque só eu sei o que o Se-
nhor me tem feito." &c. Em outra Carta di-
rigida ás mesmas Religiosas se lê o seguinte

:

*'Pedi, e não cesseis de pedir ao Senhor, que
me ajude a pôr em pratica as boas resoluções,
que acabo de fazer nos exercicios, (he em da-
ta de 17 de Outubro) juntamente com a minha
Família, e os dons Seminários. Oh ! Que bel-
lo espectáculo

! Duas grandes Salas ; em hu-ma a chusma dos Meninos Órfãos; os Semi-
naristas, e a minha Familia em outra, eu no
meio, e o Padre Director, que he da Congre-
gação da Missão

;
por todos algumas 650 pes-

TOM. II. Kkk
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soas, ou talvez 700. Grandes invejas tive á

inuocencia daquelles pequeninos 1 e algumas

Tezes chorei por não ter tido huraa igual feli-

cidade nos prinaeiros annos da minha vida;

que se a tivesse, talvez não choraria agora tan-

tos naufrágios."

Não 'podia deixar de ser acompanhada

huma humildade verdadeira da pobreza de

espirito, e do desinteresse; não zelando as

rendas da sua Igreja senão para mantensa dos

pobres, e mais applicaçòes, para que aquelles

bens sào destinados. Já temos dado alguns ar-

gumentos, que bem o provâo : aqui apontare-

mos mais alguns; pois que cousas de tanta

edificação, e instrucção nunca podem parecer

supérfluas, nem a sua repetição fastidiosa.

Fallando-me S. Ex.' em huraa Representação,

que enviava acerca da pertenção, que tinha

certo Ministro a augmento de Ordenado, me

dizia : '-Deos sabe que aqui não entra espirito

de próprio interesse: (digo-lhe com toda a

franqueza) Costumo chamar ás perdas de di-

nheiro—estocadas na capa — que me não che-

gão ao interior: e tomara eu antes da morte

ver-me ainda por algum tempo em hum estado,

onde não tivesse senão o necessário para o sus-

tento, e o vestido: pois na verdade não se p(J-

de conceber o trabalho, e inquietação, que

traz comsigo a distribuição de huma massa tão

grossa del^endas eccleasticas, havendo ainda

d2:umas reliquias de fé, e de temor de Deos.

Com tudo penso que devo oppor-me cora for-

taleza a qualquer extravio das mesmas rendas,

e não consentir (quanto he da minha parte) que

se roubem aos pobres^ q^ue sao os seus direitos

Senhores»"
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O mesmo assumpto de attender principal-
mente aos Pobres na administração das ren-
das da Mitra tem outra Carta, na qual respon-
dendo á pertençáo de tomar hum novo Ren-
deiro, diz: "Quando vim para Braga achei
hnm Sujeito do Porto, de probidade, e muita
segurança, com a massa toda das rendas da
Mitra: este mesmo conservo, e faço tenção
que continue, apezar de vários empenhos, que
tenho tido para as dar a outros com avultado
avanço; por entender que náo acharei outro,
que melhor me sirva ; e que esse notável au-
gmento, que accresceria ás rendas da Mitra,
viria a redundar em gravame dos Povos, cada
vez mais opprimidos, talvez por esta causa.
Este desvelo pelo allivio, e maníença do Povo
o mostrou bem na occasiào, em que escrevia
esta Carta, na qual ás palavras, que ficão
transcritas se seguem immediatamente estas :

*'Tenha V. m. a bondade de ler a inclusa, e
se achar que pode ter algum êxito feliz, queira
apresentala ao Marquez, que me compadeça
infinito deste miserável Povo, e nào sei porque
modo se ha de remediar a sua necessidade.
Não saio á rua, que me não veja rodeado de
enxames de pobres, gritando que estão mor-
rendo de fome: soccorro-os do modo que pos-
so; mas que poderei tendo de repartir pelos
miseráveis dos outros Lugares da vasta Dio-
cese, e especialmente das Freguezias, de que
a Mitra percebe os dizimos

, que já se sabe
tem hum direito mais particular ás mesmas
Rendas? Oh! Meu Amigo, que triste sorte
be a de hum Bispo em tempos tão calamito-
sos ! Se coubesse no possível vir logo alguma

Kkk2
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carregação de railho a Viana, ou ao Porto com

destino para Braga, ainda que fosse á minha

custa (que importa que se empenhe a Mitra

para tal fim ! ) Mas havia de ser com toda a

brevidade." &c.

Foi este hum objecto, que desafiou todas

as suas diligencias, e instancias. Vejo em ou-

tra Carta : "Como ha falta de páo, género da

primeira necessidade, pòe-se de parte os meus

negócios. Escrevemos eu, a Camará, e o Cor-

regedor aos Ministros de N. e N. para deixa-

rem vir algum milho para Braga." &c. E de-

pois de dizer qual fora a resulta destas diligen-

cias, continua : "Do que se conclue, que não

bavendo providencia superior, fica Braga em
sitio, exposta a todas as consequências, que

arrasta o terrível flagello da fome. A feira pas-

sada (que he todas as Semanas) consumio 40

carros de milho: tanta be a popolaçáo 1 E di-

zem os Ministros, que ha de custar muito a

descobrir huma igual porção para a que se se-

gue, por ser o Termo da Cidade nimiamente

pequeno. Isto nos obrigou a mandar hontem

o Procurador da Camará ao General Caldeu

com Cartas nossas, solicitando alguma provi-

dencia interina, que náo pode ser outra senão

obrigar os Ministros dos Termos vizinhos a

que calculada a porção de milho necessária

nos Lugares respectivos , deixem circular o

resto : pois he mais que barbaridade estarem

Vassallos da mesma Soberana, e tão vizinhos

Luns dos outros, parte em abundância, e par-

te morrendo á fome sem remédio. Hoje espe-

ramos resposta: mas temo que se neguem a

Calder com pretexto de carestia nos mesmos

L
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Lugares, pretexto frivolo, constando, que nào
ha maior falta; e devendo-se attender a que
Braga sobre ser em si mesma muito populosa
he a Capital da Província, aonde concorre
muita gente de fora, e aonde a maior parte dos
habitadores náo cultiváo campos por serem of-
íiciaes, cartistas; e que em taes circumstan-
cias era justo náo ficasse privada de algum
soccorro. Esperamos pois o êxito da diligen-
cia

;
e desenganados de que náo resulta daqui

eííeito
, immediatamente vai próprio á Corte •

porque continuando a falta de páo, receio al-gum levantamento do Povo, do que já se tem
visto alguns indicios. Manique me escreveo
este Correio, e juntamente aos Corregedores
de Braga, e Barcellos, e creio que também a
Calder enviando-nos algumas representações,
que se lhe tmháo feito relativamente á necessi-
dade actual do Minho; para que de mutuo
concerto procurássemos atalhalla pelo moda
possível. Quanto a mim acabo de enviar por
todo o Arcebispado a Carta Pastoral, de que
reinetti copia a V. m. ; e insistirei com novo
aviso aos Parochos: porém isto he fraco remé-
dio, liis-aqui o único : Ordem a todos os Mi-
nistros, para que deixem circular o páo pelo»
Lugares circumvizinhos (cuja falta he talvez o
que inílue mais na carestia); e também met-^
ter-se algum páo de fora/'

^ oJT ^^P^'^^' "í"^ ^^^ extracíaxia, a data
de 30 de Maio. Veio com effeito Próprio a
Lisboa: e a 13 de Junho me dizia S. Ex.« •

±.speramos aqui com impaciência avinda do
Correio, que está tratada esta Cidade como se
tosse inimiga, sem que para ella venha híxuk
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^ráo de milho/* &c. Porém finalmente em

Carta de 24 do dito mez se vê o segumte

:

"Escrevo esta pelo Correio extraordinário para

dar parte de que com a ordem que chegou aos

Arcos» e a Ponte de Lima (creio que do Ma-

nique) para se levantar o embargo, e deixar

livre a circulação do milho, raudáráo de face

as cousas nesta Cidade, concorrendo pão ás

feiras com diminuição considerável no preço

;

a 650, e algum se vendeo já a 600 réis. O que

mostra que a carestia não provmha tanto da

falta do género, como de estar prohibido o gi-

ro do pão, sem necessidade. He preciso pois

advertir, se esse milho, que se remette para o

Porto, faz conta posto em Braga: de outra

sorte será justo que se suspenda a remessa,

podendo ser; também por vir chegando o cen-

teio, que não pouco contribue ao allivio.

Na mesma Carta refere os diversos em-

preo-os, que fazia das Vendas da Mitra; por-

que" fallando no desejo que tinha, de que se

desse ao prelo a Vida de S. Martinho, me diz

que calcule até onde chegará a despeza da

impressão, e accrescenta ; porque sendo mais

considerável, será preciso esperarmos algum

tempo : pois com a carestia do anno crescerão

muito as esmolas; e além disso actualniente

estou fazendo varias Capellas Mores, e Kesi-

deiicias das Igrejas da Mitra; e nesta Cidade

a Igreja Parochial de S. Lazaro toda inteira

desde os alicerces: o que bem sabe deita a

muito longe" Em outra Carta, tratando do

pio intento, que tinha certa Pessoa de que hu-

ma Casa, e Quinta, que possuia, se conver-

tesse em Casa Religiosa, diz: "Procurarei lu-
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formar-me das circumstancias, e ponderarei o
negocio com mais vagar: bem advertido, que
contribuições da Mitra já posso dizer, que se
iiáo deve contar com ellas presentemente por
estarem repartidas por muitos objectos, que
as reclamâo. Quanto á pertençào de N. (era
de certo Ministro, que tendo servido em Bra-
ga, pertendia dever»se.lhe aluguer que dera
pela Casa da sua residência) quero consultar
o negocio em Braga; e achando que se deve
de justiça, nao porei duvida alguma no que
pede: de outra sorte náo

; porque os bens dos
Fobres penso eu náo devem servir para gene-
rosidades, V. m. sabe isto tâo bem como eu :nem a razáo commum de amizade, que no&
íiga, he assas para nos tapar os olhos.*'

CAPITULO LXIV.

Continua nos seus trabalhos pastora es , apezat
da pouca saúde: Dimissorias : provimento

de Igrejas : denuncias de outras
d Coroa.

Acabou o Prelado este anno de 1799 com
bastante raolestia, e assim entrou no seguinte •

pois me diz em Carta de 2 de Janeiro de 1800:
'hu sempre com as minhas costumadas ma-
zelas; por singal que levei a Festa as«ás amar-
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gurado interiormente, eífeito de huma moléstia

habitual, que com os annos parece se aggrava

cada vez mais. Por tudo seja o Senhor bem-

dito!" E pelo decurso do anno varias vezes

se queixou de nào pequenas indisposições.

Em Carta de 27 de Março me dizia: "Eu vou

curando com trabalho huma constipação, que

apanhei; e náo ha outro remédio. Deos seja

bemdito.'* Ainda náo tinha passado mez e

meio depois disto ,
quando me dizia que se

achava com hum defluxo no peito. Pelo meio

d'Agosto se queixava de alguma indisposição,

e que partia para os banhos. Apenas passara

hum mez, quando me escrevia : "Ainda con-

servo a reliquia, que me ficou dos banhos,

huma dôr quasi contínua na parte esquerda

da cabeça, com alguns esquecimentos, que

me tem dado algum cuidado, e embaraça náo

pouco qualquer applicaçáo." &c. E quasi no

fim do anno vejo em huma Carta: "Sempre

padeço por conta de certa moléstia habitual

;

e agora accresce hum defluxo."

Assim mesmo náo se poupava ao trabalho,

nem aflfrouxava hum ponto da íirmeza em se

oppôr ás irregulares pertençôes já para a en-

trada no Estado Ecclesiastico , já para o

• provimento de Beneticios parochiaes. Quanto

ás do primeiro género , vejo em huma Carta

:

"Em que me falia, meu Amigo ? Náo sabe a

tortura, que sinto com Dimissorias. Agora

mesmo acabo de me desculpar com N. e N.

(eráo Pessoas da primeira Nobreza) que pe-

dindo-me três, nem huma só lhes concedi.

iComo sáo prudentes, creio náo m'o levaráo a

mal: porém seja o que for; estou desenganado
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que Deos nâo approva este methodo fraudu-
lento de entrar no Sacerdócio: disse, fraudu-
lento; porque he raríssimo o que sahe do Ar-
cebispado com causa legitima, e náo leva já o
intuito de escapar ao que chamáo impertinên-
cias do Prelado, pescando a Santa Ordenação
sem nenhum trabalho, nem ainda o dos exer-
cícios, que lhe determino na Dimissoria, co-
mo tenho observado muitas vezes. Valha-me
Deos

! Que táo pouco se considera em pontos
das maiores consequências. Pois receber Or-
dens com Dimissorias falsas ! Tem sido hum
horror delles no meu tempo : furtào letras, e
o meu Seilo; marcháo para Galliza, e algu-»
mas vezes para Lisboa; e apparecem ordena-
dos. Náo lhes formas crime? Sim: mas estão
ordenados. Outros não sei que Breves tiráo
de Roma, que lhes dispensào o patriotado :

outros apresentão se nos Mosteiros de Aviz, e
Palmela; e ordenados á sombra de certos pri-
vilégios, que dizem forào concedidos áquellas
Casas (Deos sabe com que direito) nào tardão
em vir aqui fazer negaça aos seus amigos, e
patrícios. Agora consta de hum novo metho-
do

;
ainda o nào sei bem : dizem que se inge-

rem lá pelo Núncio. Santo Deos ! Aonde vai
dar comsigo huma tal irrupção sobre todos os
pontos da Disciplina Ecciesiastica ?

"

Ao mesmo respeito leio em outra Carta as
seguintes palavras: "Nào deixe V. m. , tendo
occasião de fallar a N. no abuso, que agora
vai lavrando, de se ordenarem em Lisboa com
dispensa do patriotado: sabem daqui os Estu-
dantes : alcançào Requisitória do Patriarca
para os seus Ordinários ; e conseguido o Re-
TOM. II, -lU



II;

450

gio Beneplácito, em dons dias estão feitos Sa-

cerdotes com Breve da Sé Apostólica, ou da

NiiDciatura. Que males incalculáveis se se-

guem deste systema ! E será para isto que se

faz táo difficil aos pobres Prelados a licença

de admittirem os seus Suljdiíos ?
" Dous me-

zes depois da data desta Carta recebi outra

de S. Ex.% em que me diz: "Como eu visse,

que continuava a praga das Requisitórias des-

se Patriarcado para inquirições de Ordinan-

dos, único influxo, que a Sé Apostólica re-

quer hoje da parte dos Bispos para ordenar

os seus Súbditos sem terem o domicilio das

Leis ;
franqueando-se deste modo o expedien-

te mais funesto á Disciplina, e igualmente con-

trario ás intenções do Príncipe Nosso Senhor,

que só quer que se ordenem os Ecclesiasticos

necessários, e beneméritos ;
resolvi-me a man-

dar ao meu Provisor o Decreto da Copia in-

clusa, de que desejo, que V. m. faça sciente

ao Ex.tno Marquez Mordomo Mor . . . E bom
seria, que se passasse algum Aviso ao Núncio,

e Patriarca , em ordem a acabar-se com tal

diabrura. A estes amigos, que aqui appare-

cem ordenados com os ditos Breves de patrio-

tado, e me requerem licença para dizer Missa,

costumo pôr-llie á margem — Recolha-se ao

Lugar, onde se fez compatriota. — Isto amar-

ga : mas tenháo paciência; e também assas

me he necessária para soífrer empenhos, e o

mais que espero náo deixará de vir por esta

causa."

O Decreto, de qoe a sobredita Carta faz

mençíío, lie do íeor seguinte: "Por Nos con-

star que muitos Ordmaiidos deste Arcebispa^
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do passáo á Corte com intuito de se ordenarem
a favor dos Breves de patriotado, sem terem
alli mais, que íiuma breve habitação, voltando
Jogo depois de ordenados para este Arcebispa-
do, sem Nós sabermos a legitimidade daquel-
les Breves; e menos se Nos pedirem Letras
testemunháveis, como he necessário, ainda aos
que se ordenáo em differente Diocese, depois
de terem adquirido verdadeiro domicilio; vin-
do assim a transtornar-se a mais sagrada Dis-
ciplina da Igreja, a qual a mesma Sé Apostó-
lica tantas vezes tem recommendado que se
náo inverta, sem precederem certas, mui sub-
stanciaes, e politicas solemnidades : Ordena-
mos ao nosso Reverendo Provisor náo execute
as Requisitórias para as diligencias de genere

;

que semelhantes Ordinandos lhe fizerem apre-
sentar, sem Nossa especial remessa; a qual
náo faremos senáo depois da Resolução de S.
Alteza Real, a quem damos conta." &c.

E na primeira Carta que S. Ex/ me es-
creveo depois da remessa da Copia do sobre-
dito Decreto, fallando outra vez na matéria
deile dizia: "Quem vio jamais semelhante pro-
digio? Ser sufficiente o domicilio de bom ou
dousniezes para ordenar hum Súbdito alheio,
sem Dimissorias do próprio Ordinário, nem
eile ser ouvido por algum modo ! Tomara sa-
ber qual he a causa, que se allega á Sé Apos-
tólica, e a obriga a hum iiio cego transtorno
das Leis. Na verdade eu nào sei "o que hei de
julgar deste procedimento de Roma, ou antes
taltez do Núncio Apostólico, que me dizem
concede estas faculdades por força de certos
poderes extraordinários, que tinha nos últimos

Lll 2
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tempos do Papa defunto . . . Como os amigos

das Requisitórias para Inquirições principião

a iustar-me, que lhes mande cumprir; respon-

do—que tenho exposto este negocio á Secreta-

ria de Estado; e sem sua resolução não defiro.

He preciso pois que V. m. participe tudo a N;

e não deixe de gritar-lhe bem alto, para que
não consinta, que se tolere em Portugal tão

enorme absurdo : isto ao mesmo tempo que

aos Bispos da Nação se assignão os limites

mais estreitos na admissão dos seus Ordinan-

dos." Em outra Carta enviando-me a licença

de hum anno para se demorar em Lisboa certa

Ecclesiastico ,
que lha pedia, accrescenta

:

*'Mas quizera que os Ecciesiasticos selembra-

sem da causa, que dão aos seus Prelados pa-

ra serem admittidos a Ordens ;
a necessidade,

que tem a Parochia de Ministros, que ajudei»

no Ofíicio pastoral. He o que todos allegão, e

que muitos depois que se pilhão ordenados

Diettem a bulha ; como se disso não houvesse

de se lhes fazer carga no Tribunal Divino."

Se era grande a amargura que lhe causa-

rão estes meios irregulares para o ingresso no

Sacerdócio, não era menor a que continuava a

sentir com os de impetrarem os Beneficios Pa-
rochiaes. Dizendo-me em huma Carta, que se

achava confuso a respeito de certa Igreja; por

quanto havendo poucos dias, que respondera

a hum Aviso para informar de hum Clérigo,,

que a requeria, agora lhe fallavão em outro,,

accrescenta : *'Louvado seja Deos, que ainda

permitte, que se prolongue o flagello sobre as

Igrejas Portuguezas ! Quantos estragos elle

cause a huma e outra Republica, mal o sabe
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o Príncipe, e os seus Ministros. Costumào os
Políticos attribuir ás causasisegundas as mi-
nas dos Impérios, e das Igrejas; e Deos as
attribue á iniquidade dos Povos — Iniquitas
ejus finem dahit ei— dizia o Santo homem To-
bias fallando da Cidade de Ninive. Ora a má-
xima dos Padres desentranhada da Escritura
he, que huma das causas, que mais influe
para esta iniquidade do Povo, he certamente
o erro na escolha dos Pastores. Eu logo res-
pondi ao Aviso; e creio que se a minha Carta
íor presente ao Principe Regente, nào deixa=
ra de produzir seu effeito

; porque em bre-
ye disse quanto basta para se formar huma.
justa idea do negocio . . . Está feito o Concur-
so, mas ainda não sentenciado; o que se fará
brevemente; e entáo irá o Officio, em que se
avivarão as espécies do outro." Em outra Car-
ta vejo o seguinte: "Valha-me Deos com esta
P^unciatura! Sem fallar no abuso dos Breves
do compatriotado, que ha pouco expuz, nemem outros procedimentos, que tenho experi-
mentado da sua parte ; agora metteo de posse
a hum Vigano, coJlando-o em certa Wia '

sem eu ser ouvido,: já assim fez a outro? mai
aggravei para a Caroa, e fui provido: presen-
temente me verei forçado a fazer o mesmo "

Ao mesmo passo que huns buscaváo osmeios sobreditos para entrarem nas Igrejas va-
gas, outros recorriáo ao das denuncias á Co-
roa, no qual se acumulava ao modo íào pouco
i^anonico de se arremessarem ao cargo pasto-
ral a inquietação, que se fazia aos Parochos
actuaes. E que duros espinhos estes para hum.
iiTelado tão cuidadoso da conservação da Diii^
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ciplina da Igreja, e de qne o espirito desta se

arreigasse no seu Clero! Em Carta datada em

9 de Abril deste anno, se iem as palavras se-

guintes : "Dessa Carte me participarão, que

se pertendia fazer hum Requerimento ao Prín-

cipe Regente, para que mandasse pôr algum

termo a esta espantosa alluviâo de Denuncias

das Igrejas á Coroa, que tantos males acarre-

ta ; e se me pedia também que náo deixasse

de'avivar esta espécie ao Marquez. Ora eu já

escrevi ao dito Senhor sobre este objecto; e ao

Letrado tenho recommendado, que faça algu-

ma Representação nos termos; porque huma,

que daqui foi, he muito diffusa. Se Y. m. tiver

occasiáo de fallar no ponto, rogo-lhe que a

náo perca; pois náo sabe o beneíicio, que cau-

sa ás Igrejas, livrando-as de tamanha perse-

guiçáo" É hum mez depois dizia em outra

Carta: "Escreverei ao Letrado para que cui-

de no Requerinjento relativo ás Denuncias.

Será hum grande bem para as Igrejas, e t a-

rochos do Arcebispado ;
que se acha tudo em

combustão por este motivo: quanto ha de maa

no Clero para lá corre ao cheiro desta lambu-

gem : ecomo não he difficil descobrir algum

equivoco nos papeis da Torre do Tombo da

mais remota antiguidade, com isso fazem hu-

ma guerra interminável aos pobres Farochos,

e á Mitra. Tomara ver estancada esta fonte de

perturbações; ou pelo menos reduzida a hu-

ma justa moderação, segundo expuz ao Lx."^<^

Marquez Mordomo Mor naquella Carta.

Nesta mesma Carta se lamenta de ouíra

inquietação, que lhe fazem a elle pessoalmente

€Qi recursos, ou queixas dos seus procedimen-
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tos." "Neste mesm<3 Correio (me dizia) rece^
bera o Ex.mo Marqíiez hiima graiide Carta mi-
nha, resposta a hum Aviso, em que S. Alteza
me manda informar sobre dous Requerimen-
tos de N. e N. (Era hum Ministro territorial
de fora do Arcebispado, e hum seu Irmào)

:

que tenha paciência
; ainda que nimiamente

diffusa, quizera que a passasse pelos olhos to-
da Como estes dous Recurreníes parece se
apostarão a esquadrinhar desde o principio da
minha administração motivos para me fazerem
carga; foi-me preciso desenvolver hum pouco
as cousas, para se formar delias o justo con-
ceito. Até aonde, meu Amigo, chega o desejo
da vingança? E quanto tem que soíFrer huoi
pobre Bispo, que pertende cumprir com a sua
obrigação? Mas (graças a Deos) não me acusa
a consciência de quanto sou arguido na pre-
sença do Throno (mais he bastante) e com isso
me consolo muito, por ver que trilho caminho,
por onde tem hido boa gente ; ainda que ás
vezes o coração ferido de tantas rosetas iião
deixa de desafogar em alguns gemidos. Se al-
guém me criminar por esta fraqueza, eu lhe
direi que crimine igualmente a hum dos maio-
res homens, que venera a igreja, Santo Atha-
nasio, ao qual uão deixavão de custar as im-
posturas de seus inimigos, e tanto quanto mos-
trao estas palavras da Apologia, que fez aó
Imperador Constâncio: — Cr£í/e ini/ii, re/igio-
sissime Imperator

, id scepe mecum perpendens,
vehementusimo horrore perfusus , insomnesque
noctes ducens, cum ohtrectaloribus concertaham,
quast tum illi coram fiiissent ; ac derepentè in-
tentem edidiclamoTemyStatimque cum iackm'^
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mis, ac gemitibus Dominum rogavi, ut propi-

ti(B mihi forent aures ím<e.—Quando vergão os

cedros, iiâo he muito que as cauas fracas che-

guem a varrer o cháo com suas folhas."

CAPITULO LXV.

Trabalhos a bem dos dous Seminários,

CiuANTO prova a falta de espirito Ecclesias-

4ico, que deo matéria ao Capitulo antecedente,

a importância de formar nos Seminários hum
bom Clero desde os primeiros elementos! Por

isso o illustrado Prelado era incançavel em

promover, e aperfeiçoar cada vez mais estes

Estabelecimentos. A respeito do Semmario

Ecclesiastico começa huma Carta escrita pelo

meio de Maio deste anno pelas palavras se-

guintes: "Quem está encarregado de huma

maquina táo complicada, e diíBcil, como he

esta administração, que remédio tem senão ser

importuno com os amigos, que de alguma sor-

te o podem ajudar? Nenhum objecto mais m-

íeressante, e por isso mais digno de attrahir os

desvelos de hum Prelado, que o Semmario

Ecclesiastiao ! Sáo notórios os motivos. O de

Braga fundado pelo Venerável D. Fr. Bartho-

lomeo dos Martyres, e com suíRciente renda

para aquelle tempo, attendido o baixo preço,
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porque então corriáo os viveres (consta que
alimentava 44 Collegiaes) nào teve depois da-
quella época Prelado algum que olhasse por
elle: daqui vem que com o augumenío pro-
gressivo do valor dos géneros, e perdas aque estào expostos os dinheiros de juro (tem
alguns) achei na minha entrada em Braga onumero dos Collegiaes reduzido a 24 ou 25 eainda esses para poderem susteníar-se, preci-
savao de sahir a ferias alguns mezes para Casade seus pais: que por isso estava a Casa enfé-
2ada e com poucos rastos daquelle espirito
que deve animar semelhantes estabelecimentos'
direi ainda; e que só alguns annos depois quê
sahirao todos os alumnos da antiga creaçao heque pode punficar-se, e receber a fórma quehoje conserva. Com effeito meíti máos á obra •

convidei dous Padres da Congregação da Misl
sao, que assistirão alguns annos no mesmo Se-
iiiinario; suspendi as sabidas no tempo feriado
á excepção dos doentes : estabeleci huma Cal
deira de Rhetorica

, outra de Theoiogia Do-
g«iatica (hiào os Seminaristas frequentalla ao
Collegio do Populo) e de instituições Canó-
nicas

: formalizei aulas com decencía (não ha-
Tia senão huma miserável para a Filosofia)
Agora cuido em renovar a Capella, e fazella
mais espaçosa

; celleiro novo &c. Consignei
côngrua a hum Vice-Reitor tão preciso ao Se-
nunario: ajuntei mais 8 Collegiaes aos 24 an-

M^.^''
^^^^"^ •^^,.^^ '^^^ ^'^^^^ P^^^« rendas da

Mitra. l<ora disto sempre prompío para acu-
ílir as necessidades urgentes daquella Casa •

o anno passado nove centos mil réis, uesie aíé
ao presente já são oito centos. IVJas apezar da
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tildo com o aogmento prodigioso, e quási ra^-

pido do preço dos viveres, especialmente pao,

carne, azeite, bacalháo ; e com a difíicaldade,

que ha em cobrar as dividas, vejo este Esta-

belecimento, aliundè tao iitil ao público, em

P-rande risco de nao poder encher os iins da

sua instituição Isto pois me faz dar mil voltas

aojoizo, revolvendo idéas, a ver se descubro

alo-uns arbitrios favoráveis. Tem-me lembrado

a "encorporaçào de Benefícios Simples: mas

onde estáo elles ? Tudo engoiíráo as Kenun*

cias, e hnpetras. Occorre-me bum meio, ópti-

mo 'na verdade, porém siimmammente difficil,

ou talvez impraticável sem especial protecção

do Throno. V. m. o pode ver nesse Requeri-

mento do Reitor do Seminário, insinuado por

mim." &c. ,. . . j 11

Era este Requerimento dirigido a elle

mesmo pelo Reitor, no qual expondo mais por

extenso o que se contém em summa na Carta

acima transcripta; e referindo as palavras do

Concilio Tridentino Sess. 23 de Reform. Cap.

18 onde determina, que havendo diíficuldade

nos meios alli apontados para a mantença do

Seimuano— Episcopiis cum supra Depiitatis,

vel Sunodus Provinciaiis pro regioms more, pro

Ecclesiariim , et Beneficiorum qualitate etiam

supra scrípía, si opus fuerít ,
moderando, aut

au^endo omnia et singula, qu(B ad jeLicem nu-

jusSeminarii profectum necessária, et opporíu-

na videbuntur, decernere, ac providere ^«^^«^T

continua o Requerimento: "Supphca a V. t.x.

que usando desta tao notória, e táo importante

faculdade, se digne atalhar huma táo lamentá-

vel roioa, augmentando com o conselho dos
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Deputados do Real Cabido, e Clero, a porçáo
aniiual, que cada Igreja, e Beneficio cosíuma
pagar a este Seminário, á proporção das suas
respectivas rendas tanto

, quanto prudente-
mente se julgar preciso, a fim de que se intei-
re, sustente, e conserve o já antigamente esta-
belecido número dos seus indivíduos." E con-
tinua S. Ex.^ na Carta: "E tendo V. m. exa-
minado este arbítrio, juntamente com N. e N •

então com o seu parecer pôde formalizar-se
huma Memoria, para ser apresentada ao Prín-
cipe Regente com a Petição do Reitor." Ain-
<ia se lembrou de outro soccorro, a respeito
do qual me diz na mesma Carta : "O outro
Requerimento cuido eu não involverá difficul-
dade, se o Senhor Marquez for servido de re-
presentar a Sua Alteza o que deixo exposto
acerca do Seminário, isto he, da extremidade,
em que se acha. Ora queira da minha parte
rogar-lhe com toda a instancia, que ponha os
seus benignos olhos naquella Casa, que be
bem dig4ia disso. Não requeiro este soccorro
pelo titulo de divida da Coroa; pois sei que
as necessidades públicas do Estado devem ter
preferencia a tudo; mas tão somente como es-
mola reclamada pelos mais fortes motivos de
compaixão." &c. E em Carta pouco posterior
em data me diz S. Ex.\- "Quanto ao negocio
do Seminário, de que fallei a V. m. no Correio
passado (augmento das contribuições), grande
cousa seria poder-se conseguir

; e lá parece
Mão estar fora dos termos, vista a determina-
ção do Tridentino : mas, já se sabe, sem or-
dem superior será escrever u'agoa: quando po-
téai se julgue favoravelmente da tentativa, po»

Mmm 2
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deria o Letrado formalizar huma Representa-

ção ao Príncipe Regente com as clausulas in-

dicadas." &c. „ j .

Náo era menor o desvelo, que lhe devia

o Seminário dos Orfáos, no qual se formaváo

alguns para o Estado Ecclesiastico, e se dava

a miportante educação a todos os que alli se

recolhiáo. Na mesma Carta acima citada, em

que S. Ex.' expõe o estado do Seminário Ec-

clesiastico, me dizia : Hei de ver se hoje mes-

mo lhe posso mandar algumas mostras da le-

tra dos meus Orfaos, e Orfas
;
quero que as

veja, e as faça também ver aos Senhores N. e

N., e a quem mais lhe parecer. Deixe que

ainda lhe hei de contar por miúdo o que se

passa nestas duas Casas, especialmente na dos

Orfáos. Tomara que as visse antes da minha

morte." Em outra Carta, participando-me que

vagara huma Igreja, que rendia para cima de

lium conto de réis, vaga em mez do Príncipe,

me incumbe que procure saber se convirá Sua

Alteza, em que se lhe imponha a Pensão de

duzentos mil réis para o dito Seminário. Mas

em Carta seguinte me diz, que averiguado o

ponto se achara, que aquelle Beneficio, ha-

vendo-se acabado a alternativa com a morte do

Papa, náo era do mez da Coroa, mas sim do

Papa! "E como excede (me diz) o rendmiento

de três mil cruzados, lá lhe mando pôr a Pen-

são de trezentos mil réis para o Seminário dos

Orfaos; isto he, se náo houver alguma harpia,

que o roube por alto." E fallando-me em ou-

tra Carta deste mesmo ponto, quando enviou

conta da Sentença do Concurso da sobredita

Igreja, com o Requerimento do Provido nel-

it
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ia, me diz: "Queira V. m. da sua parte con-
correr para que esta causa (que he verdadeira-
mente causa de Deos) náo fique frustrada, tri-

unfando entretanto a avareza, e ambição dos
máos Clérigos. " Continuava para bem dos
mesmos Orfáos, e do Público em formar a
Aula de Cirurgia, de que já falíamos no Cap.
LX. deste Liv., pois leio em Carta de 13 de
Novembro deste anno as seguintes palavras

:

"Ahi remetto novas copias do Plano , e Re-
presentação relativos á Aula de Cirurgia, que
tenho instituido para os meus Orfaos : queira
V. m. apresentallos ao Ex.mo Marquez Mor-
domo Mór, pedindo-lhe que me ajude a con^
seguir de Sua Alteza esta singular mercê, que
será na verdade de grande vantagem para o
Ptjblico,' do que já vâo apparecendo bons si-
gnaes no progresso notável, que mostrâo os
Meninos aprendizes, frequentando as curas do
Hospital. Fortes desejos tenho, meu Amigo,
de me fazer útil ! mas faltâo-me as azas : e
aquelles, donde eu mais esperava o soccorro,
desampárào-me

: isto digo com respeito ainda
ao espiritual: mas assim o quer Deos para
meu desengano. Fiat, fiat''
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CAPITULO LXVL

|1]

Cuidados, e providencias a respeito dos Mos-

teiros,

Outro objecto, que jamais se alongava dos

seus cuidados era a regular observância das

Casas Religiosas. Logo nos princípios deste

anno me dizia S. Ex/ em huma Carta: ''Tal-

i/ez que N. lhe haverá fallado em hum caso

novo, que me acontece. Passara o Senhor D.

Gaspar ordem ás Educandas existentes nos

Mosteiros para náo fallarem senáo a Pais, Ir-

mãos , e Tios , cuja ordem se observou por

muitos annos até á sua morte ; mas revogada

em, Sé vaga pelos Cónegos : eu o ignorava

:

agora por oçcasiâo de alguns excessos, com

queixas que tive, vim no conhecimento da-,

queila determinação: mando, que se ponha

em praxe nos três Conventos da Cidade, onde

existem Seculares; se náo quando algumas do

Convento de N. incitadas pelos rafeiros, ag-

graváo de mim : ahi me chegou o Aggravo pa-

ra eu responder; e a resposta, que formo ten-

ção de dar he breve—Tenho posto este nego-

cio na presença de Sua Alteza Real— O Se-

nhor Marquez Mordomo Mor será preciso qne

se ponha forte contra os queixumes ;
que esta
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providencia he precisa a nao quererem que os
Mosteiros degenerem em Assem bleas de diver-
tiaientos: além de que eu náo faço cousa no-
va; avivo somente, e confirmo o que tinha de-
cretado o meu Antecessor, e se observou con-
stantemente em sua vida sem a mais leve re-
pulsa. Aqui verá a mudança das cousas; e
quanto os ânimos progressivamente se vào af-
feiçoando á insubordinação

, e desprezo das
Authoridades legitimas. Muito tem que ver, e
chorar os nossos vindouros ! Náo lhes invejo
a sorte." E na Carta do Correio seguinte diz:
Sempre as Educandas do Convento de N. se
resolverão a fazer-me intimar o Aggravo : vou
dar-Ihe a Resposta, que disse a V. m. ; mas
no que ellas mais confiao he na Representa-
ção, que tem feito ao Throno, apoiada pelas
diligencias dos amigos de fora. Convém que
IV. esteja de cautela." Teve esta prevenção o
desejado effeito

;
porque hum mez depois me

dizia S. Ex." Queira V. m. agradecer por mim
ao Ex.mo Senhor Marquez Mordomo Mor o
Aviso Régio, que foi servido expedir-me, por
onde Sua Alteza Real confirma a minha or-
dem relativamente ás Seculares recolhidas nos
Mosteiros." E accrescenta : "Quanto devo a
este Ministro ! Eu o considero como hum pe-
nhor da Divina Misericórdia, que o Ceo me
tem concedido, e aos outros Bispos da Nação,
para alentar a nossa confiança em dias tão ca-
lamitosos á Igreja. Deos Nosso Senhor o avi-
vente, e encha dos seus dons. O Aggravo le-
vou a Resposta, que disse; e até agora não
resultou mais nada : com este golpe mortal
acabou-se tudo."



Se mesmo com as Seculares tinha elle

este parecido rigor, só por estarem dentro dos

Mosteiros, cujo recolhimento, e decência tan-

to zelava, qual seria o que empregaria no pro-

cedimento das Religiosas? Fallando por este

tempo em hum Convento de outra Diocese,

que abraçara a vida commum , a qual com
tudo necessitava de tesáo em quem governava,

Jogo lhe sahe do coração hum suspiro: "Oh!
Meu Amigo (dizia), quanto custa a elevar o

edifício depois de arruinado ! Se em N. , onde

existiâo tantas almas boas, e amigas do com-
mum, assim succede; que será em outros Con-

ventos , onde ha penúrias daquella fazenda?

Isto quasi que me desanima no prosegimento

dos meus intuitos: mas ainda assim tivesse eu

huma mâo poderosa, que me sustentasse, creio

se faria alguma, cousa." Em vez de ter esta

máo poderosa, de que confessava necessitar,

tinha quem lhe obstasse á execução dos seus

intentos em promover a observância dos Mos-
teiros, como se me queixa em outra occasiáo:

"Estaváo (diz) duas Súbditas minhas, Reli-

giosas de JN. com licença a tomar banhos, ou

ares no Porto: pedirão alguns dias mais por

conta do tempo, ou não sei porque motivo:

concedi-lhos : se não quando alcanção novo

Breve da Nunciatura, sem Attestação minha;

o mais he mandar-se justificar ao Provisor do

Porto ; e lá estão independentemente do seu

Prelado, e Juiz natural. Isto clama justiça ao

Ceo. Quanto ás outras Freiras, que estão fora

com Breve (he hum bom número) vendo eu,

que se deixão ficar em casa dos Parentes no

tempo de Inverno pouco próprio para reme-
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dios, acabo de mandar hum Decreto a todas
as Preladas, por onde lhes ordeno avisem as
suas Súbditas para que se recolháo á Clausura
ate o fim deste mez (era isto escrito a 16 de
Outubro) debaixo da pena de excommunháo
feei que algumas obedecem

; outras me reque-lem; e bem mformado a humas concedo a
outras me recuso

: veremos o que succede

;

mas nao deixarei de experimentar algum tra-
balho por esta causa ; porque estào bastantes
ja de muitos annos fora da Clausura, a favorde nao sei que licenças; e nâo ha arrancallas
dos Parentes. Nao deixe de expor isto ao Se-uhor Mordomo Mor; assim para o prevenir
contra alguma queixa, que por lá chegue co-mo e principalmente para procurar algum re»medio a este mal na verdade funesíissimo á
Disciplina dos Mosteiros." Algum effeito pa-rece que teve esta diligencia, porque vejo emCarta escrUa hum mez depois da antecedente-
l^ssa provideucia acerca das sahidas de Frei-

ras será muito ajustada, e nao se deve omittir
para se tirarem tantos escândalos, que estâô
acontecendo. Outro arbitrio bem contrario aosCânones he o que parece ter sido adoptadon ockrnamente pelo Ministério

; fazer p^sar

Z^ITTJ'^''^' Conventos para outros
(ainda de differente Instituto) sem Aothorida-de lont^hcia, nem Ordinária: algumas dasminhas Súbditas o conseguirão só%ra ma1s

II

TOM. II,



CAPITULO LXVIL

Zelo na reforma dos costumes dos seus Dioce-

sanos, e cumprimento das respectivas obrt-

gações de cada classe delies.

Depois de fallarmos dos cuidados, que de-

i^ia ao vigilante Prelado a mantença do espiri-

to Ecclesiastico no Clero, e a observância re-

guiar nos Mosteiros, seguem-se os que tinhào

por objecto todo o seu Rebanho, procurando

com incançaveis diligencias exterminar vícios,

e inspirar virtudes, segundo a ordem, que te-

mos guardado nos outros annos.

Já no antecedente vimos os meios, que

applicava para arrancar escândalos: neste ve-

io em huma Carta escrita no mez de Março as

palavras seguintes: - Entre as multiplicadas

queixas, que sempre me estão chegando dos

escândalos, que vào pelo Arcebispado, esco-

Ihi essas poucas, que desejo V. m exponha

ao meu Protector; para que se lhes de alguma

providencia : e quando elle náo queira (por

conta das suas gravissimas occupações, ou ou-

trás razões politicas) obrar por si mesmo neste

negocio, pôde recommendar ao Intendente ge-

ral da Policia, que o faça. Tomara ao menos

que fossem estes dragões afugentados para as

covas, e nào corrompessem o mundo com o
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sen hálito pestífero : e a bombarda mais furio-
sa, que os intimida, he certamente a voz do
Throno. Os factos sáo verdadeiros, disso pode
segurar a S. Ex/: e pelo que respeita ao Clé-
rigo de N. já nâo sei que meios hei de usar
com elle; tenho-o avisado repetidas vezes por
mim mesmo, e pelos meus Ministros : a Justi-
ça Ecclesiastica teme-o

; porque elle he destes
niido

: recorri ao General da Provincia, para
que m'o fizesse prender; porénj mallogro«-se
a diligencia por descuido, ou talvez fraude do
encarregado delia. . . Em fim he muito máo,
e necessita de remédio forte, que eu lhe náo
posso dar. Talvez alguém me estrauhará o
amiudar tanto estas denunciações; mas dese-
jara eu vêllo (quem quer que elle seja, se ain-
da conserva algumas reliquias de Fé) no lugar
de Bispo em tempos de tanta corrupção de
costumes. Que ha de fazer hum triste pai
vendo que o filho furioso vai correndo ao pre-
cipício, senão gritar para que tenháo máo nel-
ie, afim de que senão despenhe? Oh! Meu
Amigo, quanto he certo o que diz o Evange-
Jiho; que á proporção que se augmenta a mali^
cia no mundo, se vai enregelando a caridade!"

Assim como se desvelava em cohibir
quanto cabia nos seus meios , esta qualidade
de VÍCIOS, não lhe escapavão outros; e hum
dos mais perniciosos, e de mais consequências
iiao se pôde negar, que he o de recusar o que
se deve prestar de justiça. Em Carta de Ou-
tubro deste anno me dizia S. Ex." :

" Ties
respostas juntas dou neste Correio ao Senhor
Mordomo Mór sobre três queixas, que man-
4ou informar, relativamente a Oífertas , ou

Nnn 2
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Obradas, como dizem: he huma espécie de in-

surreição dos Povos contra os seus Pastores,

que atiçada por alguns Letrados pouco ami-

gos da Religião, vai tomando hum aspecto

bem desagradável. Desejara que todas , ou

pelo menos huma delias, em que desenvolvo

as idéas respectivas com mais extensão, che-

gasse á presença de Sua Alteza, para formar

hum justo conceito das cousas, e estar preve-

nido contra tantas caramunhas, que vão até

aos seus ouvidos sobre o tal objecto/'

He a dita Resposta a que se pode ver no

Appendice, e começa pelas palavras: "Os
Freguezes de S. Lourenço de Cabril, e de S.

Thomé de Parada do Outeiro &c. Pertendiáo

elles eximir-se (a excepção somente dos dizi-

mes, e primicias, que costumavào pagar) de

todos os mais direitos parochiaes, assim dos

funerários, como dos mais, que chamào de

estola, e neste Reino— pé d'Altar.— No que

vinháo a incluir todos os pios, e louváveis

usos das suas Freguezias. A Resposta, ou In-

formação do Arcebispo he huma eruditíssima

Dissertação sobre a matéria, que remata com
estas palavras : "Concluo na presença de Sua

Alteza Real, que he de interesse máximo de

seus Vassallos conservar entre elles os usos

Catholicos, e manter em seu vigor os Decre-

tos sobre esta matéria publicados, e manda-

dos observar ; assim como he do meu officio

cohibir os extremos, e evitar as desordens, na

conformidade, que o Direito Canónico recom-

menda. Mas eu náo posso, nem devo intro-

metter-me nas acções, que pendem nos foros

seculares, aonde alguns Parochos recorrem
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para manutenção das suas posses , e para ob-
servância dos contratos, que tem feito com
seus freguezes, e que constáo dos seus Livros
dos Usos. Eu já tenho feito publicar Cartas
Pastoraes a este respeito

; e não sei, que al-
gum dos meus Parochos os deixe de obser-
var." &c.

Outra das Respostas mencionadas na
Carta acima citada, começa assim : "Repre-
senta-se a Sua Alteza Real hum Requerimen-
to, que parece dirigir-se somente a este Arce-
bispado, no qual se consideráo as continuas
violências, e extorsões a respeito das Oífertas
&c. Remette-se nesta Resposta ao que diz
mais largamente na antecedente: e conclue •

''Mas não he N. o que requer; são os Nova-
dores; são aquelles, que aborrecem que a
Igreja tenha bens; são os que querem escure-
cer a piedade; são os que negão se devão dar
esmolas por intuito da Religião

; são os que
tem para si que os Parochos os devem servir
sem estipendio algum." &c. A terceira Res-
posta he a que começa pelas palavras- "O
Requerimento, que a Sua Alteza Real fazem
N., e sua mulher N. da Freguezia de N. he
íalso, e calumnioso." &c. Era huma queixa
contra seu respectivo Parocho por certa pe-
nhora feita nos bens dos Supplicantes.

Tem ainda o objecto de cohibir os escân-
dalos, e da reforma dos costumes huma Pas-
toral, que começa assim: "Fazemos saber a
todos os Ecclesiasticos desta nossa Diocese
que por parte do Intendente Geral da Policia

A k^^^^ ^ ^^^"^ ®^ "^^ ^^^ expedir a Copia
do uacio abaixo transcripto, dirigido aos Mi-^
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nistros Criminaes dos bairros, da Corte, e a

todos os Corregedores das Comarcas do Rei-

no, juntamente com recommendaçáo positiva,

e muito grave para que houvéssemos de auxi-

liar, e concorrer quanto nos he possivel, a fira

de que as ditas Ordens surtâo o seu devido

effeito : intimando-se-nos além disso a obriga-

ção indispensável, que temos, de procurar

que arrancados tantos excessos, que escanda-

lizáo os Seculares, e dáo matéria ao escarneo

dos Jacobinos, se conforme o nosso Clero era

seu comportamento , e nos seus trajes ás má-

ximas da Constituição desta Diocese, e dos

Sagrados Cânones. E querendo Nós dar, co^

mo he justo, fiel cumprimento ao que nos he

encarregado, julgamos muito próprio da doçu-

ra Episcopal prevenir antes com este Aviso

aos Ecclesiasticos comprehendidos nos taes

excessos, para que livremente se queirao ab-

ster, ainda mesmo por se náo exporem ás per-

quisiçòes da Justiça Secular ; o que nào dei-

xaria de attrahir hum notável desdouro á sua

honra, e ao sublime caracter, com que se

acháo decorados. Ao R. Desembargador nos-

so Vigário Geral , e a todos os Vigários das

Comarcas temos dado ordem de proceder na

forma, que nos foi insinuada, contra os refra-

ctários, que depois deste saudável Aviso ain-

da continuarem a adoptar semelhantes abusos

&c." Segue-se a copia do Officio do Intenden-

te aos Ministros Criminaes, datado em No-

vembro deste anno, e Carta do Prelado ao

Cabido com o Edital, que em observância das

sobreditas insinuações havia mandado publi-

car na Cidade, e nas Capitães das Comarcas.
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CAPITULO LXVm.

Publicação de huma Pastoral contra as abomú
naveis rnaximafi do Filosojistno ; e sobre re-
forma do Clero : e resultas da mesma

publicação,

xLntre os trabalhos, que o Arcebispo teve
neste anuo, sobresabe o que lhe acarretou hu-
ma Pastoral, que publicou em Abril. Não hâ
que transcrever aqui cousa alguma delia; pois
está impressa; nem que avivar a memoria das
opposiçòes, que experimentou, das quaes o
ultimo resultado foi hum perpetuo silencio. Só
transcreveremos algumas palavras de diversas
Cartas familiares, em que se manifesta tanto a
pureza das suas intenções neste passo, como
o espirito Christáo, com que levou as amargu--
ras, que por conta delle teve de tragar.

A primeira vez que me fallou a este reg^
peito foi em Carta de 2 de Janeiro deste anno,
dizendo: "Bem sabe V. m. que quem está
neste lugar, e conserva ainda algumas relí-
quias de Fé, e temor de Deos , mal pôde ter
descanço. Ha muito que trazia na lembrança
huma Pastoral, que servisse de preservativo
ás minhas Ovelhas contra o erro principal do
tempo

: porém a falta de saúde, e mais ainda
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dos talentos me suspendiáo a mâo. Em fim

apertado do escrúpulo na consideração de que

se ha de tomar rigorosa conta ainda do mais

pequeno talento
,
que se enterrojii

,
principal-

mente quando todas as circumstancias solici-

tão o seu emprego, resolvi-rae a metter máos

á obra. Ahi vai do modo que pude. Se disse-

rem que tem muitos defeitos, e mesmo que

não presta para nada; respondo que com isso

satisfaço á minha consciência ; e também que

se não fosse Prelado, me deixaria antes estar

em silencio chorando os males, a que náo po-

dia dar remédio. Conforme a ultima Determi-

nação Regia devem os Bispos antes de dar ao

Prelo as suas Pastoraes, apresentai las na Se-

cretaria de Estado: queira pois V. m. apre-

sentalla ; e depois disso (porque julgo não ter

nada contra a fé, e bons costumes) cuidar lo-

go na sua impressão . . . Lembra-me, pelo que

já aconteceo, que se poderá reparar em algu-

ma palavra mais forte contra o Jacobinismo :

mas que comparação tem o que eu digo com

o que enche todas as folhas do Mercúrio Bri-

tannico, distribuído por ordem do Ministro

de Estado dos Negócios do Ultramar para to-

dos os Magistrados do Reino? Creio que es-

ses medos já acabarão :
" E em outra Carta

de data de 29 do dito mez, me diz; (a respei-

to do reparo que se fizera em cousa de mera

formalidade, ou estilo de semelhantes compo-

sições) : "Regala-me esta lhaneza. Sim, Se-

nhor; risque-se . . . e tudo o mais que parecer

justo a V. m. , e a N. : nem pela misericórdia

de Deos sou tão presumido, que julgue este

papel limpo de mazeJas. Quantas eu mesmo
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lhe descobrirei passados alguns tempos, ou
ainda agora mesmo se tivesse mais descanço ?
Importa ponco, qne seja quasi tudo borralhoj
com tanto que leve misturadas algumas faís-
cas. Quem sabe? Poderão talvez estimular o
zelo dos meus CoUegas, e de outros Sábios da
JNaçao para empregarem os seus grandes ta-
lentos neste desígnio, levando-o á sua perfei-
ção. E que melhor fructo devera eu esperar
do meu pobre trabalho ?

Daqui se vê qual foi o principal objecto,
que o impellio a fazer e publicar aquella Pas-
toral. Mas como náo podia deixar de lhe pe-
netrar o coração outro, que de contínuo lhe
dava nos olhos, qual era a relaxação, que se
havia introduzido em alguma parte do seu Cle-
ro, contra o que os Cânones, e Constituições
-Uiocesanas prescrevem á cerca do traje, e
comportamento externo? Por tanto aproveitou
a occasião, incluindo por fim na mesma Pas-
toral algumas determinações a este respeito
Mas com que moderação? Como havia huma
Pastoral de seu Predecessor o Senhor D. José
sobre o mesmo assumpto, nao fez mais que
renovar, e suscitar a sua observância ; e ainda
sobre isto desejava alguma Insinuação Regia,
que desse força á sua ordenação pastoraK Das
suas mesmas palavras se vê bem claramente
tanto o seu espirito, como a sua prudência
nesta manen-a de exercer huma das suas indis-
pensáveis obrigações. Em Carta escrita pouco
antes da publicação da Pastoral, e em que ad-
verte

,
que huma das providencias, que eUe

pouco antes havia requerido a S. Alteza Real,
unha bem opportunamente nesta occasiáo de
TOM. II. 000
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enviar aos seus Cónegos a nova Pastoral: ''He

o caso (diz S. Ex/) muitos delles necessitáo

de reforma no cabello, no calçado, no vestido.;

iMuitos intrigados huns cora outros, e cora dif-

ferentes liti^ios &c. Isto pede reraedio; eu náo

lho posso dar: sabe-se a indifferença, por não

dizer desprezo aberto, com que taes pessoas

olhao para os avises pastoraes ; de sorte, que

be preciso a hnra Prelado muito geito, muita

reflexão, engolir muitos bocados amargosos, e

fazer-se cego a cada passo para conservar al-

guns restos de authoridade. Cuido eu, que se

da parte do Principe Regente me viesse agora

alguma Insinuação para eu advertir ao meu

Clero, que era da sua Real Intenção, e von-

tade, que se observassem os mandamentos que

lhes intimo na dita Pastoral , com commraa-^

çáo do seu Real desagrado aos desobedientes,

e refractários : oh! Que fructo náo produziria

esta sementeira ! Mas uào sabes que isto se

implica com razões politicas, e talvez desdoura

o esplendor da Coroa? Nào o sei: antes me

parece que daria hum grande lustre á joia

mais preciosa, que adorna esta mesma Coroa;

qual he certamente o direito, e a obrigação,

que tem os Soberanos de proteger a Discipli-

na Canónica nos seus Estados. Digáo o que

quizerem os Politicos do mundo; sempre será

verdade, que depois dos séculos dos prodí-

gios, tendo-se Deos como descarregado sobre

os Principes Christáos de huma grande parte

dos cuidados relativos á sua Igreja, náo pode-

rá deixar de tomar-lhes conta dos damnos que

ella soffre por sua negligencia; e conta tanto

mais rigorosa, quanto com bem pouco custo^
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com huma só palavra, com hum leve acceno
da sua vontade elles podiáo evitar infinitos ma-
les, e promover infinitos bens. Veja V. m. o
que eu estava agora sonhando: nâo repare;
porque de bobus curat arator."

Parece que neste desejo adivinhava elle o
que havia de succeder. Em Carta de 24 de
Abril diz: "Já participei a Pastoral ao meu
Cabido. Logo começarão a fervilhar, forman-
do vários Conciliábulos: ouço, que premedi-
tao Appellaçòes, Aggravos , ou náo sei que:
ainda ignoro os pontos dos reparos; e se irá
avante o projecto. Veremos o que sahe. Ahí
Se Deos Nosso Senhor inspirasse ao Principe
Regente aquelle arbítrio, em que fallei ! . . Que
se compadeça dos pobres Bispos, especando-
Ihes o braço, que sem isso humanamente nada
podem." &c. Na Carta, em que o Cabido res-
ponde á de participação do Prelado , depois
de expressões de respeito para com elle, e de
louvor da Pastoral; e de dizerem que "se as
verdadeiras praticas, que nella se recommen-
dào podem receber alguma energia do exem-
plo

,
obediência, e approvaçáo delles. como

membros, e cooperadores de S. Ex.\ queira
S. Ex.* acceitar este testemunho nada equivo-
co dos seus sentimentos inteiramente confor-
mes aos de S. Ex.' em tudo*' accrescentáo :

*'menos naquella parte, que nào he tâo conne-
xa com os fins da mesma Pastoral, e que res-
peita aos mandamentos do Sereníssimo Senhor
IJ. José, já em aquelle tempo embargados por
este Cabido, e por aquelle mesmo Clero, cu-
jos restos V. Ex/ mesmo elogia na sua Pasto^
ral. Estes pedimos a V. Ex.' se digrie suspeii-

000 2
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dellos, attentos aqiielles embargos, e declarai

para bem e tranquillidade do seu Rebanho,

que tanto aquelles pontos extrahidos, como o

resto da mesma Pastoral náo tem mais vigor,

que o de hum sábio, e santo conselho, com que

V. Ex.* exhorta, e anima os Pastores da 2/ Or-

dem a huma Disciplina mais perfeita." Pal-

iando desta resposta o Prelado em Carta es-

crita dons dias depois da data delia, se expli-

ca assim : *'Em fim começou já a rebentar a

mina : eis-ahi a primeira explosão. Houveráo

grandes debates em Cabido ; oppondo alguns

dos Capitulares antigos, que os embargos con-

tra a Pastoral do Senhor D. José, se existirão,

forao infructiferos : por quanto a Pastoral ti-

vera o seu devido effeito, fora reraettida a to-

das as Parochias do Arcebispado ; e desde en-

tão fazia huma parte da Disciplina do mesmo:

além disso, que o Senhor D. Gaspar a tinha

confirmado &c. Porém venceo a parte menos

sá: e sei que depois deste, que chamáo lance

de politica, e attençáo, se prepárào para maio-

res cousas. Eu estive para responder logo; e

lembrava-me reduzir-me a este simples princi-

pio—que tendo a minha Pastoral a honra de

ser approvada immediatamente por Sua Alteza

Real , só ao mesmo Senhor pertencia decidir

a questão. — Mas julguei mais acertado met-

ter-me no escuro , esperando em repouso o

que se for seguindo. O caso he, que muitos

dos artigos da Pastoral do Senhor D. José

fazendo-se insupportaveis a alguns do meu Ca-

bido, por isso mesmo que condemnáo aberta-

mente o seu systema pouco conforme ás Re-

gias Ecclesiasticas , forão-se excogitar es.tes
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embargos antigos, de que nem eu, nem al^um
daquelles, a quem o hei procurado, temos no-
ticia. Quanto pôde o afferro encarniçado á re-
laxaçáo! E isto naquelles, que por instituto
deviao ajudar-me, fazendo-se elles mesmos os
primeiros modelos para a reforma do Clero daProvmcia. Tenho visitado a maior parte das
Freguezias da Diocese

; em todas acho outransumptos daquella Pastoral , ou Capítulos
dos Visitadores

, que fazem reviver os seusmandamentos: cada dia os Parochos me estáopedmdo dispensa de alguns delles em casos
particulares, ou me consulíáo acerca do seu
sentido. He certo, que o Senhor D. Gaspartmha confirmado a dita Pastoral: eu mesmoa confirme, com outras dos meus Antecessores
no principio da minha administração; e assim
o fiz saber por hum Aviso a todo o Arcebispa-do

:
nnnca lembrarão embargos, senào a^oraP^ao sei que seja necessária maior prova dádesgraça do tempo, e deste espirito de indoci-hdade, e de rebelliào

, que vai fazendo cadada novas conquistas em huma, e outra Repu-blica ... Parecia justo dar-se alguma provi-
dencia, que atalhe o mal no seu principio- iáse sabe que este exemplo vai extinguir al^u.mas relíquias da boa Disciplina, que a^nda
conservava o Clero Bracarense. Só huma cou-sa naquella Pastoral parece ter sua dureza;
aprohibiçao dos vestidos de seda : mas istoalem de tocar com muito pouca gente em todJo Arcebispado, pôde admittir seu disfarce-
liem eu seria tào desarrazoado, que quizesse
]evar as cousas até á ultima exactidão - &cEm outra Carta diz mais : "Os embargos^
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intentados contra a Pastoral do Senhor D.

José foráo mandados recolher a Secretaria de

Estado pelo Senhor Rei D. Joào V.: assim o

attestou o Provisor defunto Barros a hum Mi-

nistro da minha Relação, que mo referio : e

daqui veio ficar estabelecida sem a menor dit-

ficuldade aquella Disciplina em toda a Dioce-

se e ter sempre servido de regra aos Ministros

da Relação, e Vigários geraes para as suas

decisões, todas as vezes, que versavao sobre

akuns dos seus pontos. Esta he a verdade . . .

Como alguns artigos daquella Pastoral ferem

a akuns mais do que a outros quaesquer do

meu Clero, por isso aquelles náo socegáo Oh!

Os exemplos de Roma, da Corte, de.. . !
J^u

diso a isso; que terão por lá suas razoes (al-

gumas sei conhecer), que não militão em Bra-

la. Quanto mais, que não ha de ser pelos

Ixemplos que tem de ser formado ojuizo no

tremendo Tribunal das vinganças, mas pelas

resras do Evangelho, e dos Sagrados Cano-

ne^s
" Accrescenta em outra Carta: "Ja os Có-

negos me requererão, pedindo lhes nomeasse

Ministro para entrarem com os façanhosos em-

bargos. Puz-lhe á margem - que junlassera

primeiro a Sentença dada sobre os outros do

tempo do Senhor D. José, que se nao es-

qnecêrão de allegar no mesmo Requerimento

Estou certo que não ha tal Sentença ;
pois se

verifica cada vez mais. que os ditos embargos

se mandarão recolher á Secretaria d Estado ,

eme disse hum dos Cónegos antigos, que no

Cartório do Cabido existia huma Carta do^e-

nhot D. João V. escrita ao mesmo Cabido,

em que o reprehendia fortemente por este mo-
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tiro . . . Tenho a consolação de ver que as
Pessoas cordatas, sem excepção do que ha de
melhor na Cathedral, todos geralmente estra
nháo o arrojo dos embargantes. Tomara mê
dissessem, em que offendo eu os direitos e
prerogativas da sua Meza Capitular? Mas queha de ser ? Pico a paixão dominante ,• isso
basta A Deos tenho entregue este negocio-
pois he todo delle/' Este espirito de verdadei-
ro Prelado se irá sempre entrevendo iio pro-
gresso deste negocio.

of"? ^ií™ /"• ^' ^^ ™^'«^^ CJarta (datadaem 22 de Maio) diz : "Chega o Requerimento
do Cabido com huma nota, dizendo—Os Au-
tos dos Embargos devem estar no Officio daCamará

;
e o R.mo Cabido offerece os seus --

Ordeno ainda ao Escrivão da Camará
, que

ajunta os primeiros, para deferir. Quanto aosnovos Embargos, se restringem elles á Pasto-
ral do Senhor D. José, e rolâo particularmea^
te sobre estes dous pontos: l.o Que eu nào
devia fazer pubhca esta Pastoral sem consultar
primeiro o Cabido : 2.° Já se sabe he o nego-
cio dos vestidos talares, e mais algumas cou-
sas menos significantes. A respeito do 1 » V msabe o que pensão os melhores Canonistas •

mas prescindindo desta questão; faço alguma
Pastoral nova ? Náo confirmo o mesmof queja fora publicado em toda a Diocese ; o que
se acha transcripto nas Freguezias da mesma
confirmado por três Successores

, e servindo
actualmente de regra aos Ministros da minhaKelaçao para os seus juizos? Quanto ao 2°
pom^o principal creio que sou bem justificado
pelos Cânones de treze Concílios Geraes • pe-
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los de 150 Synodos tanto Nacionaes, como

Provinciaes; pelos Estatutos de mais de 300

Bispados; pelas Decisões de 18 Pontífices
;
e

pelo unanime sentimento dos mais Celebres

Doutores, que tem escrito sobre a matéria

nestes últimos tempos. Veja-se o A. Des De^

voirs Ecclesiastiques : Lib. 2. Cap. 5.

Em observância do Despacho do Arce-

bispo ajuntou o Escrivão da Camará o que

existia: *'Era (diz S. Ex/ em outra Carta) hu-

ma Appellaçáo, que o Cabido interpuzera do

VÍ2:ario Geral daquelle tempo ,
por lhe nao

mandar acceitar os ditos Embargos, onde vem

inseridos estes, mas sobre objecto differente,

que era: nâo deverem os Cónegos ser compre-

hendidos naquella Pastoral debaixo do nome

do outro Clero; e de caminho se combatem

alguns pontos da mesma Pastoral :
ao que deo

o Procurador da Mitra huma grande e nervosa

Resposta (sao 29 folhas de papel), e he o que

existe; nada mais. Sabe-se que o que o Se-

nhor D. João V. mandou recolher a Secretaria

d'Estado forâo os papeis de hum Aggravo re-

lativo ao mesmo objecto, que o Cabido tinha

interposto contra o Senhor D. J^^^ ••/
^f^^f

ficou sopita toda a questão; e a Pastoral pu-

blicada em toda a Diocese, e admittida sem o

mais leve obstáculo, note, até pelos mesmos

Capitulares, que nas Parochias das suas res-

pectivas Visitas a achão sã, e ^^^^eira e sem

pre tem costumado promover com Capítulos a

Ta observância . . .Muito justo fôra, e digno

da piedade de Sua Alteza, ordenar q«e se sut-

focasse in limine esta contestação. Ja doze

Capitulares (sem duvida a parte mais sa ao
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Cabido) fizeráo protesto judicial contra este
proceder do seu Cabido; e creio que formão
tenção de requerer ao Throno, para lhes dar
providencia nisto, e em outras cousas mais
que na verdade bem se faz necessária/*

Em fim á vista da Petição do Recurso
dos Cónegos embargantes , assentou o Arce-
bispo ser preciso fazer huma Representação a
^ua Alteza; e na Carta, que a acompanhava,
me dizia

: "Não sei se me expuz a algum pe-
rigo nesta acção de acolher me ao Throno tal-
vez intempestivamente; mas adverti, que por
modo nenhum convém assoalhar certos princí-
pios, que saltão á vista nas producçòes domeu Cabido; e também que não era desarra-
zoado, depois da minha Pastoral ter a appro-
vação immediata do Príncipe Regente, reser-
var para o seu exame as duvidas suscitadas
contra ella. V. m. pasmará certamente de ver
a petulância, e animosidade, com que está
concebida a petição do Recurso. Não lhe pa-
rece que eu tenho motivo para me inquietar,
eaffligir? Porém lembro-me que he próprio
do espirito soberbo, não soffrer que os que
trabalhão por destruir o seu império em si
mesmos, ou nos outros, se conservem em paz
da parte do mundo; e com isto me alento,
lai vez a Representação, que faço ao Prínci-
pe, parecerá nimiamente diíFusa, como tam-
bém pouco exacta em todo o sentido : e assim
he; mas foi feita de afogadilho, e mui tumul-
íuariamente para se remetter antes de dar res-
posta ao Aggravo. . . Deos Nogso Senhor por
sua infinita misericórdia me deixe morrer ein
iium cantinho bem longe de semelhantes rebo«
TOM. II. ppp
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liços táo contrários ao meu génio pacifico . . .

Náo me diga—porque tomas este negocio tan-

to a peito?—Sei as consequências delle, que

sáo funestissimas." &c. ^
A Representação começa assim : "Como

Arcebispo' de Braga ,
prostrado perante o

Throno, cuberto de magoa, e de affliçáo, mas

ao mesmo passo penetrado do respeito mais

profundo, represento, que no mez de Abril

pretérito com Licença de Vossa Alteza Real,

fiz imprimir, e depois publicar o Aviso Pasto-

ral que dirigi ao venerável Corpo dos Pasto-

res da Secunda Ordem do meu Arcebispado.

Era o meu primeiro, e particular objecto pre-

caver a estes contra as abomináveis máximas

do moderno Filosofismo, devastador dos Al-

tares , e dos Thronos ; do Sacerdócio ,
e do

Império. Os fundamentos do dito Pastoral

Aviso saonelle claros, e patentes. Os costu-

mes do Clero , sobre que os Sagrados Câno-

nes, Concilios, e Pastoraes dos Prelados tem

sempre produzido regras santas, e disciplina-

res, foráo em parte 4ium dos objectos do dito

meu Aviso, como meio o mais conducente pa-

ra a instrucçâo do Povo." &c. A Carta que

acompanhava esta Representação, dirigida ao

Ministro d'Estado, principia por estas pala-

vras- "Se algum dia cheguei aos pes do Ihro-

no com o coração repassado dos sentimentos

de zelo, de dor, e amargura inconçolavel, he

na occasiào presente, quando vejo os Cónegos

da minha Cathedral, ou antes parte delles ar-

vorando contra mim o novo -estandarte da dis-

córdia, só porque eu insistindo nos vestígios

dos meus Veneráveis Predecessores ,
procura
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conciliar á Igreja, e ao Estado aqueíle soc-
corro efficacissimo, que huma, e outro sempre
reconbecêrào na fiei observância da Disciplina
Canónica." &c.

Na primeira Carta, que me escreveo de-
pois da remessa da Representação ; fallando
nas diligencias, que faziào os Embargantes,
conclue: "Se com huma ligeira esperança en-.

tráo já a desaforar-se, mesmo em Braga, al-
guns dos máos Ecclesiasticos

;
que será de-

pois de saberem que a tentativa achou favor
no Throno? Vai pelos ares algum pequeno
bem, que se tinha feito em dez annos. Nem
quero pensar nisso. Louvado Deos, que assim
o permitte em castigo dos meus peccados !

"

Eis-aqui como falia o zelo santo movido só da
causa de Deos, e do bem das almas, e resi.
gnado sempre nas permissões da Providencia;
e ao mesmo tempo firme no que entende ser
de justiça ; e por isso accrescenta na mesma
Carta: "Estou na firme resolução de abando-
nar antes o Arcebispado, do que acceder á
pertençáo exótica, com que se querem fazer
dependentes do consenso dos Cabidos os Avi-
sos pastoraes dos Bispos em semelhante maté-
ria/'

Entre tanto nem menos de três Aggravos
tinhào interposto os mesmos Cónegos do Pre-
lado^ por diversos motivos perante a Meza da
Coroa do Porto; de modo que o mesmo Pre-
lado se lamentava em huma Carta, dizendo:
*'Será pouco o tempo para responder a Peti-
ções de Recurso do meu Cabido.'* E como á
Carta Rogatória, que lhe foi intimada da par-
t^ da Meza da Coroa do Porto, para remetíer

Ppp 2 y
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os Autos dos Embarg^os á Pastoral , «lie res-

pondera—que os Embargos, e tudo o mais se

achava na presença de Sua Alteza Real. —
Lembrou seria bom ir buuj Aviso á Relação

do Porto, para não dar mais passo neste nego-

cio, visto achar-se aífecto á Secretaria de Es-

tado ; este com eíFeito se expedio : e quando

S. Ex/ recebeo esta noticia me dizia: "Ainda
bem que estou safo desse inconveniente. Deos
proverá o mais, sendo, como be, sua a cau-

sa. Nem eu, depois de ter posto os meios,

que inspira a prudência bumana, me afadigo

demasiadamente pelo exilo, ainda que baja

de passar por aliiumas bumilbaçòes : Deos o

quer: seja." Mandou o Principe Regente ou-

^'ir sobre esta causa Pessoa, muito intelligen-

te; que em bum diífuso Parecer mostrou cora

toda a evidencia quáo escandalosos, e incu-

raes erao os Embargos &c. : e na conformida-

de deste voto era a Regia Resolução: porém
diversos incidentes, que por este tempo occor-

rêráo, embaraçarão o cbegar a publicar-se.

Dão relativos ao' mesmo negocio, mas que des-

viarão a attenção para outras cousas.

A occupação, que este processo deo ao

Prelado , o embaraçou também de sabir esle

anno á Visita
;

pois me dizia em Carta escrita

ao tempo da maior fermentação: "Estou com
resolução de sabir para a Visita das margens

do Rio Minbo ; mas vejo que por conta deste,

e outros embaraços o não poderei fazer." &c.

E por tanto remataremos o que pertence a este

anno com algumas palavras da ultima Carta,

que nelle me escreveo, em que se ve bem re-

tratado o caracter pastoral: "Deploro (dizia) a
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desgraça dos presentes tempos, em que os in-
teresses de Deos merecem táo pouca atten-
çào..

. Mas em fim cada qual dará contas por
si; e eu fazendo o que está da minha parte
tenho cumprido. Ai! Que disse? Acaso a
terna Mai deixa de lastimar-se, vendo o peri-
go mortal do seu filho, ainda depois de lhe
ter procurado inutilmente todos os remédios ?

Aqui vera a minha pouca caridade, e ternura
pastoral. Com tudo náo me restando outro ex-
pediente, adoptarei o daquella Mái- chorar
sobre os males, que não posso cohibir.-^O
mesmo, a que recorriáo os Santos Bispos em
semelhantes lances. Náo alcanço nada por mi-
nhas supphcas (dizia S. Joáo Chrysostomo)
pois entáo que hei de fazer senão chorar ?
.Chorava Jesus Christo; os Profetas choravâo
antes delle. Façamos agora o mesmo; e talvezque alcançaremos mais por este meio, que por
todos os outros»"



486

CAPITULO LXIX.

Descripção, que faz do estado da Província por

efeito dos movimentos de guerra, que houve

no anno de \^0\ ; e como se portou na execu-

ção de todas as Ordens, que lhe forao expe-

didas a este respeito.

Alem dos outros motivos de amargura, que

o Arcebispo lamentava como habituaes, e que

continuarão no anno, em que entramos, como

se verá; teve neste de mais o das conseqnen-

cias de movimentos de guerra, que elle des-

creve com a energia, que lhe era natural
;
e

ao mesmo tempo nos dá a conhecer o acerto,

com que se houve na execução das Ordens,

Que por essa causa lhe foráo por diversas ve-

zes dirigidas, conciliando a causa publica com

o soccorro dos pobres. Em Carta de 12 de

Março vejo o seguinte: -Segundo as apparen-

cias náo se evita a guerra: aqui estamos ja em

P-rande agitação por conta dos Hospitaes, que

se mandão apromptar : designáráo-se as Ca.

sas dos Padres Congregados, e do Populo :
e

eu por evitar o terrivel incommodo, que sot-

friáo as Ursulinas em sahir do Collegio dos

Ex-Jesuitas, offereci o Seminário de S. t^e-

dro, ainda que com isso experimenta a Igreja
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Bracarense grande falta na educação do Clero:
porém confio, que nào durará mnito esta sus-
pensão. Ai ! Que flagello para a Nação ! O
que mais sinto são os pobres: pão caríssimo «

tudo caro
:
como hão de passar ? Neste Mi-^

nho especialmente, onde a população he im-
mensa, e senão vê se não farrapos, e misérias.
Pois os costumes ! Jesus ! Que diluvio dê
corrupção parece quer inundar toda a terra !Em Disciplina não faliemos." &c. ! Pelos fins
do dito mez dizia: "Estamos com a guerra á
porta: todas as demonstrações o persuadem:
chegou hum dos Regimentos de Cavallaria dê
Chaves, e parte do d'ArtiIheria, que estava
no Porto. Trabalha-se com toda a força nas
três Casas do Populo, Congregação, e Semi-
nário de S. Pedro, destinadas para Hospitaes
da Iropa; espera-se maior numero desta. Por
outra parte já saberá do Régio Aviso relativo
as pratas das Igrejas para serem remettidas a
^anta Cruz de Coimbra; além de outro assas
forte, por onde se me ordena proceder á Col-
Jecta da Decima Ecclesiastica com mais exac-
çao do que até agora. Que vida tão triste, e
laboriosa! Sô isto de fazer juntar as pratas de
mil e trezentas Freguezias espalhadas pelas
duas Províncias do Minho e Traz-os-montes,
nao lhe parece hum bom bico d'obra ? Sem seme dizer por conta de quem devem correr os
gastos indispensáveis com caixões, e remessa
l^aço vir tudo a Braga para aqui se pezar, e
lormalizarem-se os mappas com a exacçào
que manda o Aviso: mas que trabalho nãê
dou aos Povos ? Paciência. Já estou vendo a
estranheza, e magoa que ha de causar ao Pú^
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blico este acontecimento ; as Igrejas, e Capei-

las esbulhadas do seu naais rico ornato, cru-

zes, alarapadas, castiçaes &c. , á excepção do

que serve immediatamente ao Sacrifício
;
que

isso, ainda que não vinha declarado no Aviso,

julguei com os meus Ministros se devia ex-

cluir. V. m. me dirá o que ouve por ahi a este

respeito, que sempre gosto de acertar."

Em 2 de Abril dizia : "Aqui se acha tu-

do em movimento com as disposições para a

guerra ; e eu assas atanazado por conta das

Ordens repetidas para a Decima Ecciesiasti-

ca, prata das Igrejas; e agora mais com o

preparo de huma grande parte desta Casa Ar-

chiepiscopal para residência do Commandante

Rosier; sendo preciso fazer-se nova cozinha,

serventias &c. E tudo isto junto aos cuidados

pastoraes , veja o que rolará nesta cabeça.

Deos se compadeça da minha alma, que tão

esfarrapada anda . . . Estou também convidado

pelo Governador das Justiças do Porto para

entrar na grande Loteria do empréstimo. E
que remédio ha senão distrahir do Património

dos Pobres huns poucos de mil cruzados ?

Que juntos aos oito da Decima, e aos sete,

que vão para Palhavã, não podem deixar de

acro-ravar a sorte de muitos infelizes, que nes-

tes dias de penúria, e de calamidade só achão

o seu recurso no rendimento da Mitra. Pa-

ciência : sofframos o açoute, que o temos me-

recido pelos nossos crimes. Se me disserem

;

Porque te não escusaste ? Respondo: que as

necessidades do Estado são patentes, e por

conseguinte preferíveis a tudo o mais." Em
Carta escrita 20 dias depois começava por es-
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tas palavras: -Diz V. m. muito bem: quetempos! E mais nao tem os motivos, que eu
tenho para o conhecer; encarregado do çover.
no dehuma tão grande náo, onde, como he
sabido, sempre as borrascas, e as tormentas
costumao fazer maior força. Mas a desgraça
he, que em vez de nos convertermos para elle
humilhando-nos como bons filhos, parece que
endurecemos ainda mais debaixo da vara á
maneira de escravos rebeldes. Quanto suspiro
por hum cantinho, onde longe de tal reboliço
possa chorar o que nem as forças, nem os ta-
Jentos, nem as virtudes próprias me permit-tem que remedée

! Será quando Béos for ser-
vido. ±.ntre tanto continuarei a ser espectador
tranqnillo dos males do meu rebanhof que he
talvez somente para que servem hoje os Bis-pos na Igreja. Vou cuidando em juntar nestePaço as pratas de toda a Diocese, para daqui
as remetter com o mappa respectivo: e comoo Ministro d'Estado do^Nego^cios da FazJíidanao responde precisamente ás declarações,
que lhe peço, deixando parte delias em silen'
cio; eis-aqui o systema, que prosigo depoisde tomar conse ho com os meus Ministros.-

thunbulos, navetas, e custodias: na"^ Cathel
dral deixo a banqueta do Altar mór, e a do
Santissmio, a Cruz processional, huma alam-pada diante do Santíssimo Sacramento, e taU

PnnHfí
1'^' dopallio; todo O apparelho do •

Pontifical
:
e assim mesmo huma Cruz em to-das as Igrejas. Diga-me se sabe o que por ahisuccede a este respeito. Pois isto de se^r a re-

TOM ^?"'^^ "^^^ P''^"'' ^^^^ «^ ^^ ordena,



f
t

490

que trabalho náo causa? E o mais he, que

^larece indispor assas os Povos. Quanto fôra

melhor fallar claro ? Está a Naçáo em neces-

sidade de numerário ; venha tudo ; que he tal

a affeição, que vejo nos Povos pelo seu Pnn-

cipe, e pela Pátria, que a nada se poupariào

pelos soccorrer. Lá se entendáo."

Por este tempo recebeo também hum Avi-

so do Ministro de Estado da repartição da

Fazenda, para que o Clero do Arcebispado

houvesse de concorrer para o novo Emprésti-

mo aberto pelo Alvará de 7 de Março deste

mesmo anno. Ouçamos como o Arcebispo in-

tima este Aviso na Pastoral , que em conse-

quencia delle dirigio ao seu Clero. Depois de

transcrever o Aviso, contináa : *'E desejando

Nós dar hum fiel cumprimento á sobredita

Ordem ; observando por huma parte quào no-

tórias, e manifestas sào as indigencias do Es-

tado na presente conjuntura; e por outra, que

estas mesmas indigencias, quando assim af-

fectào o Público, devem tocar profundaineute

a qualquer Cidadão, seja Secular, ou Eccle-

siastico, ainda mais talvez que as dos Pobres,

por serem fundadas em principio de J«sti^,

que sem contestação preferem a todos os oíii-

cios de caridade, e de misericórdia :
Por tan-

to rogamos a todo o Venerável Clero ,
assim

Secular, como Regular desta Diocese, que,

attendida a gravissima necessidade de nume-

rário, em que se acha a Pátria, para acudir

ás suas precisões, queirâo soccorrella genero-

samente, concorrendo cada qual segundo as

próprias forças para o Empréstimo menciona-

do. Esperamos que aquelles, que se facilita-
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rem a esta Insinuação Regia, nos enviem íoffo
declaração &c. Outro sim

; porque devemos
contribuir por todos os modos possíveis á sal-
vação da Pátria, a qual depois do deposito
inestimável da Fé, e dos costumes, he a que
merece maior affeiçáo, e zelo : Ordenamos
aos Keyerendos Parochos do Arcebispado
que unidos com o seu respectivo Clero façâo
immediatamente Preces por três dias &c/'

Ainda mais desenvolve esta obrigação dos
iicclesiasticos para com o Estado na Pasto-
ral, que publicou em consequência da Carta
Kegia, que recebeo, datada em 28 de Maio
para o aquartelamento das Tropas, advertindo
que os Ecciesiasticos não allegassem exemp-
çoes, que no presente caso cessavao. Começa
o Prelado a sua Pastoral por transcrever a
Carta Kegia; e depois diz assim: "E consi^
derando Nos quanto esta Regia Determinação
Jie conforme aos principies de Direito Natu-
ral, que se por huma parte favorece, e autho-
riza com toda a sua energia a immunidade dos
bens ecciesiasticos, quando se preenche o fim
porque foi concedida, qual he sem contesta-
ção o sustento dos que servem o Altar, a de-
coração dos Templos, a decência do Serviço
Divino, e o allivio dos Pobres; destinação
santa, que sempre tem merecido o mais sin-
cero respeito aos nossos Augustos, e piissi-mos Monarcas, por isso mesmo que toda re-dunda em vantagem solida da Igreja, e do
Jistsdo

: por outra parte o mesmo Direito Na-
turaJ nao deixa de condemnar o abuso grossei-
ro^ que se faria deste privilegio, se no ponto,em que a Republica se vê ameaçada do maior

Qqq2



perigo, correndo já o sangue de muitos Cida-

dãos pelos canjpos da batalha, e todos elles

sobrecarregados com o pezo de imposições, e

outros serviços públicos, houvessem alguns,

que a favor da sobredita immunidade perten-

dessem izentar os seus bens dos damnos com-

luuns aos de toda a Nação ; como se o destino

dos bens da Igreja pudesse anniquilar outro

mais antigo, que favorece o Estado, e des-

truir hum encargo real , e inalienável , que

sempre os acompanha ; e como se fosse possi-

Tel extinguir esta hypotheca tacita, que os Ju-

risconsurtos attribuem ao Soberano sobre toda

amassa dos bens da Naçáo ,
quando se faz

necessário para segurança da mesma: Ponde-

rando outro sim que nâo pode haver causa

mais justa, nem mais digna da pureza dos sen-

timentos da nossa santa Religião, do que acu-

dir cada hum, segundo as suas forças, a sub-

levar o Estado nas circumstancias criticas, e

perigosas, em que se acha : o Christianismo,

^Religião tão augusta, e sublime, teria acaso

o funesto poder de extinguir no peito dos seus

Ministros este amor do bem público, e este

zelo pela Pátria, que tem feito as Republicas

florecentes em toda a sorte de bens ? Por esta

causa; e por nos conformarmos ás Sabias in-

tenções de Sua Alteza Real, ousamos admo-

estar ao nosso Venerável Clero, dirigindo-lhe

as terminantes palavras do grande Padre da

Igreja Santo Ambrósio -.—Sc o Soberano pede

tributos, ou outros quaesquer subsídios tera-

poraes, não lhos recusamos: os campos, que

a Igreja possue, estão sujeitos a esta Lei. Se

o Filho de Deos quiz sujeitar-se livremente a
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senielhatiles encargos, quem sois Vós, para
vos persuadirdes, que o vosso privilegio po-
derá exiniir-vos delles? Quereis Vós náo pa-
gar nada a César? Deixai de possuir bens
deste mundo: mas se tendes alguns, náo o
duvideis, ficais tributários a César. Em fim
senáo quereis dever nada ao Soberano tempo-
ral, despi-vos de tudo, e segui pobres a Jesus
Christo pobre: E estas de hum sábio Bispo
do IX. século (Hincmaro de Reims). A Igre-
ja nunca duvidou pagar ao Rei, e á Republi-
ca os subsídios temporaes : ella o faz para ser
protegida, e observar o que o Apostolo orde-
na: Dai honra aquém pertence a honra; pa-
gai os tributos a quem tem o direito de os exi-
gir; pagai-os ao Rei,, e aos que vos defen-
dem." &c.

Ao mesmo tempo, que ensinava ao Clero
esta obrigação dos Ecclesiasticos para com o
Soberano, e a Pátria, e exhoríava ao cumpri-
mento delia, náo se esquecia dos meios espi-
rituaes, que como Prelado devia promover pa-
ra alcançar de Deos o remédio dos presentes
males: náo contente com haver mandado a
todos osParochos da Diocese, que fizessem
preces puWicas com o seu respectivo Clero,
Gomo acima vimos, publicou huma Pastoraí
dirigida a todos os Conventos de Religiosas
em data de 5 de Junho, pelo motivo de terem
começado as hostilidades , a fim de alcançar
de Deos huma paz, ou entretanto o bom sue-
cesso das nossas armas; manda que íenhao
três dias de Lausperenne, com preces: e se
passados 30 dias existisse a mesma calamida-
de, dahi por diante fizessem o mesmo todos



494

os Domingos, concedendo 40 dias de Indul-

gência. Começa a Pastoral: "Bem vedes, ama-

das Filhas, que a cólera do Senhor." &c. E
estendendo-se o seu zelo ainda além dos limi-

tes da própria Diocese, quando se lhe oíFere-

cia meio de o exercitar, á semelhança de mui-

tos Bispos dos primeiros séculos ; escrevendo

nesta occasiáo para o Convento de Viana do

Alemtéjo, dizia: "Eu vos supponho assas ate-

morizadas por conta dos flagellos, com que o

Senhor nos ameaça, nâo só da guerra, senão

também da fome, e das outras desgraças, que

quasi sempre acompanhão esta praga; e por

isso que nao tereis deixado de pedir muito a

Nosso Senhor pelas necessidades publicas.

Mas como mandei esse Aviso ás minhas Frei-

ras , e faço de conta que Vós também o sois

ahi vos remetto huma Copia delle, para vos

servir de estimulo, já que nâo tendes presen-

temente Prelado que o faça (estava neste tem-

po vaga a Mitra de Évora) Conjecturo, que

vos não faltará por ahi que soíFrer; mas aqui

muito mais com a passagem das Tropas, e

Quartel General : depois disso hum Povo
immenso gritando á fome ; o alqueire de mi-

lho a dous cruzados novos, e mais ; o trigo a

três ; e assim tudo o mais á proporção ; de

maneira que se não vê por toda a parte senão

quadros tristíssimos de miséria, e de prosti-

tuição. O' que tempos tão calamitosos ! Não
duvideis que o que recommendo no Aviso

Pastoral ás Religiosas do meu Arcebispado,

vai dirigido também a Vós, e bem do fundo

do coração. Procuremos todos fazer huma
doce violência ás piedosíssimas entranhas do
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nosso Pai do Ceo, para que suspenda o flageK
lo, 6 náo nos trate como temos merecido."

Ainda estendia mais esta pintura do es-
tado da Provincia em Carta, que me escreveo
mez emeio depois, isto he, a 28 de Julho •

"Que tempos (me dizia) meu Amigo! Para
^"^™ ^^"serva no coração algum resto de sen-
sibilidade nào sei que possão ser mais tristes •

o milho a onze tostões, medida tào pequena-
e a proporção o mais : que lhe parece soffrerá
a pobreza do Minho; do Minho particular-
mente, onde a população sobre modo nume.
rosa se compõe de tantas famílias necessita-
das ? Ajuntemos a falta, que experimenta a
J^avoura por falta dos braços, que lhe rouba
o exercito

; e os tributos cada vez mais. Por
outra parte a laxidáo desaforada dos costu-
mes

;
os ímpios levantando a cabeça; as Leis

sem força; entupidas quasi todas as vias, por
onde se podia procurar, e esperar algum re-
medio efficaz. Oh ! que painéis para huma al-ma sensível! Mas costumo dizer: Estamos
agora colhendo o que temos semeado: quem
nao semêa senáo peccados, que espera senáo
colheita de flagellos ? E ainda bem que he
neste mundo. Mas desgraçadamente observa-
se huma cousa pasmosa; que os bons, como
grãos de trigo succosos, e sazonados, basta-
llies hum leve toque para se desapegarem da
palha

;
os máos porém, á maneira dos outros

grãos esvahidos, e mirrados, endurecem de-
baixo do ílagello, e parece que se aíferrao
mais a mesma palha. Deos nos dê a sua gra-
Ç?» S"®, ^^ ^^ ^ ^"^ P^de converter os cora-
ções. Ajuntou-se-lhe a isto receber hum Avi*

1ifl
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sfo para remetter á Secretaria de Estado o In-

ventario do Senhor D. Gaspar em consequên-

cia de hum Requerimento, que fizera a Sua

Alteza Real o Senhor D. José de Falhava,

allegando o notável desfalque, que tivera na

herança de seu Jrmâo, por conta de outro

Aviso, que se expedira ao Ministro competen-

te, a fim de se reduzir o valor do espolio a

huma quantia raciouavel, segundo as regras

da decência, que o Direito prescreve aos Pre-

lados Ecclesiasticos
;
pelo que viera a perder

cincoenía e tantos mil cruzados, e que estes

se lhe devião restituir &c. Dizia então o Pre-

lado, referindo este facto: "Louvado seja

Deos, que semêa os raeus passos de tantos

espinhos. Nào me custa largar dinheiro; pois

o não guardo, nem o levào parentes ; custa-

me sim ver tantas necessidades urgentíssimas

de todo o género, sem lhes poder acudir. Nin-

guém pensa o que vai pelas Províncias." &c.
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«APITULO LXX.

Continua a lamentar a, desordens
, que havia

asstm em Renuncias, e Impetras de Benefi.
CIOS, como na entrada para o Sacerdó-

cio. Cartas ao Papa Pio VII.

l^OQo no principio deste anno se lhe ajuntona amargura, que lhe causavâo os absurdosem os meios de entrarem no Sacerdócio, e dempeirarem Beneficies Parochiaes , o faltar-

ecorr^'"""'''
^' ^''^'^°' =* «í"^™ costumava

ítt?h
' 5"*T ^^ ^™ ^'Suns casos se podia

atalhar a desordem. Tinha fallecido em 23 doDezembro antecedente o Marquez de Ponte

fLn ' A^T"} "^° deveríamos omittir ojuízo, que delle fazia o Arcebispo, segundoo que exprime em Carta escrita a 8 de jLeirodeste anno
: "V. m. (me dizia) pôde conjectu-

mote do Marquez, sendo, como era, bom

trâbflhn,
"'" '"""''^ ™ ™^'° dos maiores

Dor omrn iT '" e°n«>dero ainda esta faltapor omro lado; e he certamente o que mais

igreja, e do Estado. Sim, que damno para

LdõlT?''"' ,.'1"''"''" ^ Providencia tira do

TOM.Ii
''*'"'" columnas

? Quaa-
Rrr
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to a mim, reputo-o por hum dos mais terri-

veis ílagellos, com que Deos em sua cólera

pune a ingratidão dos Povos. O Marquez ti-

nha a Religião profundamente gravada no seu

espirito; a este alvo erào dirigidos todos os

seus pensamentos, e acções: náo poderia cer-

tamente deixar de acudir á causa de Deos em

quaesquer lances, que a visse em perigo, po-

dendo-o fazer : e esse mesmo defeito, que al-

guns lhe attribuiâo de pouco desembaraço no

manejo dos negócios de Estado, devem todos

confessar que tirava a raiz de hum prmcipio

tanto mais recommendavel ,
quanto he mais

raro nas pessoas de certa ordem; fallo da sen-

sibilidade de consciência, e desejo de não

transgredir as Leis do Senhor. Esta he a voz

geral. Eu creio que Deos lhe quiz poupar

os sustos, e horrores da morte; por isso lha

deo assim rápida: muitos Santos a tiverào da

mesma sorte; e nunca he mais para desejar,

quando nos acha em graça. Olhemos para a

vida, que he, depois da Divina Revelação, o

melhor testemunho, que decide nestes pontos.

S. Jeronymo diz, que de cem mil pessoas,

que vivem bem, apenas huma acabara mal

;

assim como pelo contrario de cem mil, que

vivem mal &c. E Deos, que tem contado hum

por hum os cabellos dos seus servos, para

que nem sequer se perca o mais pequenino

dêlles, deixará de contar os dias, e os mo-

mentos da sua existência ; ou poderia o ulti-

mo, o mais importante, e decisivo escapar as

vistas do seu paternal cuidado? &c."

Na mesma Carta follando-me da vacatura

de certa Igreja, na qual diligenciava que se

L'
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impuzesse huma pensão a favor do SemÍBario
dosOrfaos, accrescenta: "Em Roma consta
ja por novos factos, que continua a adoptar-se
o methodo (náo sei como lhe chame) de per-
mittir, e mesmo authorizar publicamente nasEuUas aos Renunciantes, para receberem in
limine dos Renunciatarios grossas porções de
dmheiro, a fim de pagarem as suas dividas • e
consequentemente irão todos os mais absur.
dos ate agora praticados com tamanho escan-
dalo dos pios ouvidos , se o Senhor se nao
iembra de nós. " E em outra Carta escrita
mais de seis mezes depois, fallando da Impe-
tra da mencionada Igreja, diz: "Creio saberá
que a Igreja de N. foi dada em Roma ao Im-
petrante Assim irá tudo ; e estamos como
dantes. N. ficou com huma pensão de seis
centos mil reis. Que modo tao fácil para aiun-
tar grosso cabedal !

'* ^ J

Quanto ao ingresso no Sacerdócio por
meios illegitimos; em Carta de 12 de Março
depois de lamentar a corrupção dos costumes'
accrescenta: - Em Disciplina nào faliemos :
ahi estáo chegando em tropel Sacerdotes, or-
denados huns com Dimissorias falsas: outroscom el as verdadeiras, mas fundadas no meu
despacho fingido

; outros com Breve do Nún-
cio dispensando no domicilio; outros com es-tarem quatro dias em Casa do Deáo de Villa
Viçosa, e mesmo sem isso a favor de não seique Breve da Nunciatura

; e. alguns assimmesmo sem^ licença minha se põem a dizer
missa, e ate a confessar neste Arcepispado.
rVao sei certamente aonde vai isto dar comsi-
§0, se Ueos nao acode Bem pudera N. abrir

Rrr 2
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os olhos a Sua Alteza, para se atalhar lá por

eima este abnso enorme de tantas Ordenações

furtivas ; ainda mesmo em attençáo á defeza

do Reino; pois consta, e he certo, que se

adopta este expediente só para escapar de se-

rem soldados ; e como observào que lhes sa-

he bem o ardil, augmenta-se cada dia o nu-

mero prodigiosamente: disse-me hum delles,

que agora chega da Corte, que íicào lá mais

de 500 do Arcebispado á espreita desta lam-

bugem. Veja que vocação ! E ao mesmo tem-

po que ruina para a igreja, e para o Estado

!

Podendo-se evitar tudo facilmente com huma

ordem ao Núncio para não passar semelhan-

tes Breves escandalosos contra a pratica sem-

pre estabelecida na Igreja: ou ainda (e seria

melhor para abranger também ás Dimissorias

falsas) ordem positiva a mim, e aos outros

Bispos do Reino, que se não admittâo ao ex-

ercício das Ordens todos aquelles Sacerdotes,

que constar as receberão por estes modos

fraudulentos, e odiosos a todo o Direito. E
tu, porque te não oppôes ? Porque lhes não

fazes guerra? Faço quanto posso: mas que

pode hum Bispo nestes dias calamitosos, em

que os súbditos refractários achão sempre

aberta a porta dos Tribnnaes da Coroa, e da

Nunciatura para frustrarem o zelo dos Supe-

riores ? Desenganemo-nos : desordens tão es-

tranhas, e tão novas só se curão bem com hu^

ma providencia extraordinária, e nova, Deos

iSosso Senhor a inspirará quando for servido.

Em Carta de 5 de Maio, remei tendo- me

a resposta, que tivera do Papa Pio VIL a

Carta^ que elie escrevera pela Eleição de Sua
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Santidade ; me diz que respondendo ao Nún-
cio, que lhe enviara a dita resposta, se apro-
veitara de hunias palavras desta para dizer al-
guma cousa das muitas desordens acerca de
Benefícios

, Dispensas de Patriotado &c.
, e

accrescenta: "Estas desordens, e a outra 'da
Ordenação com Dimissorias falsas vâo-se ma-
nifestando cada vez mais : frequentemente ap-
parecem aqui destes fenómenos; que parece
incrível até onde tem. chegado a fraude, e a
malicia dos homens. Louvado seja Deos! Tu-
do estava reservado para o tempo da minha
administração

: justo castigo dos meus pec-
cados."

Mas para deduzirmos esta correspondên-
cia com o Papa desde o seu principio, deve-
mos dar a saber que logo na Carta de congra-
tulação, que lhe escreveo pela sua Eleição, se
náo pôde conter só nas expressões de para-
béns

,
e obediência; depois das quaes conti-

nua assim : "Jlhid compertum habens, spem
''me, omnesque Fratres meos Coepiscopos
"maximam tenere, videndi scilicet. Te Duce,
*'Ecclesiam Dei sicut in diebus antiquis ; hoc
" est, immunem plane illarum rugarum, et la-
"bium, quibus eam semper , sed prascipue
^'Miis proximis temperibns fgedare conata est
''pravorum avaritia Clericorum; et id sane ob
''mtolerabilem abusum de novo inducíum

,

2 conferendi Beneficia sine Attestatione Ordi-
"narii ... Quamobrem, Santissime Pater, Te
'^'oro, et obsecro, et per Chrisíi sanguinem
"obtestor, ut eas obviam maio, coereeas ava-
"ritiam, corruptelas que noxias disciplina se-
"venori devincas. Concitetiir cor tuum, ut
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''opem feras iie Cânones Ecclesiae pessum

"eant, qui haiid dubie periclitantur, nisi sta-

*'íim opera tua Deus subsidinm afferat. Tu,

"B. P. , Tu, qui doctrina excellis, et rerurn

*'experieníia, ingenitaque prudentia plurimum

*' vales, iion ignoras quaiitum hujusmodi abu-

"sus potest inducere irapios ad blasfeman-

"duiTi, et ad suspicandum quod non secnn-

*'dum Divinam legem, sed nundinatione, et

*' patrocínio res in Ecclesia peragantur. Lo-
" quor ita candide, et sine fuco

;
quia non

"eget Sanctitas Vestra adulatione mea." &c.

Na Resposta do Papa a esta Carta, lhe

diz Sua Santidade: "Quod pro tuo in rem
*' Christianam studio tani enixe rogas , ne in

•' Sacerdotiis tribuendis locum esse ullum am-

*' bitioni, ac gratite in Ecclesia sinamus; illud

*'que ad pravorum Clericorum avaritiam coer-
*' cendam caveamus ne qua Beneficia ulli un-
" quain tribuantur, qui legitimis testimoniali-

*' bus careat ; doles que huno abusum postre-

^'niis hisce temporibus Ecclesiae sanctitatem
*' faedare eonatura : Nos vero graviter indoliii-

^'mus id fieri unquam potuisse ; niliil enim

"antiquius erit Nobis in Sacerdotiis tribuen-
*' dis quam ut ese serventur leges, quae san-

"Gtissime ab ultimis usque temporibus ad
'* vineam Domini lectissimis Operariis ador-

"nandam sunt tam sapieníer a Patribus nos-

" tris constitutse. Itaque si exploratum babes

"aliqua Beneficia contra Canónicas leges, et

** deficiente legitimo testimonio fuisse collata,

"tuum erit ad Apostolicam Sedem quinam
*' ea fuerint deferre, ut pro potestate edicaiuus

*' nequid hujusmodi in posterum admittatur."



Recebendo o Arcebispo esta Resposta,,
escreve segunda vez ao Papa, e lhe diz: "Gra-
"tias agens Deo pro vénia

, quam mihi be-
"nignissime largiris rescribendi , insimulque
"defereodi ad Apostolicam Sedem, si qiiee
"Beneficia contra Canónicas leges , et deffi-
" ciente legitimo testimonio collata fuerint&c."
E aproveitando-se logo desta disposição do
Papa, lhe propõe os pontos seguintes: "1." £x
"diuturno (diz) ac perantiquo more Sedes
** Apostólica Beneficia Diaecesis Bracharensis
*'conferre non solebat, nisi prius auribns ex-
**eiperet relationem, et votum Ordinarii loca-
*'lis. At vero octo, aut septem abhinc annis...
" ut prpgtermissa Ordinarii Attestatione, nihil
"amplius requirere, nisi solummodo Litteras
"testimoniales Nuntii Apostolici. Hac fenes-
"tra reserata consequens fuit, ut ad eamdem
"statim quàm libentissimè avolarent oranes,
"qui per ostium intrare non valebant. Quoí
*'hinc scandala profluerent; quàm gravissi-
"mum animaram, et Ecclesiastic^ Discipli-
**naB detrimentum, tuum est &c." 2/ Expõe a
pertençào da Secretaria de Estado, exigindo
que nas Igrejas de concurso, dentre os appro-
vados neste proponha o Bispo três ; e mostra
Gomo pela Concordata da Rainha com o Papa
Pio VI. nada se derogou ao que o Concilio
Tndentmo manda, isto he, propor só o mais
digno. 3.' Representa hum facto de haver sido
dado Successor no Canonicato a hum Cónego
ainda vigoroso, e que reclamava contra a in-
troducçào de Coadjutor, só em virtude de tes-
temunho do Núncio. 4.' Pelo mesmo meio
(diz) " Pensiones immodicas, immo nimis ex-
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"orbitantes concessit viris qiiampluriniis im-

"tneritis, omnino inutilibus, et scandalosis;

*' nec non turpissimas Beneíiciorum nundina-
" tiones , et venditiones cum pacto iii ipsis

" Provisionibus expresso numerandi sumnDam
*' qiiamdam peciiniae, nempe 8, 10, 12 mille

*'aureorura, et amplius. 5/ Canonicatus, et
*' Ecclesias Parochiales per resignationeni con-
*' tulit (Refere-se tanto neste artigo, como no
antecedente a factos acontecidos no Pontifica-

do do Papa Pio VI.) "in tam ing^nti numero
*' Clericis tam perversis, et indignis cum emo-
*'lumentis, et utilitatibus privatorum ita scan-
*' daiosis &c. Depois pondera as consequên-

cias funestas, que já se estão experimentando:

e iníiammado no zelo pastoral rompe nas se-

guintes palavras: " Et Tu quid agis? Quare
*' pro viribus non occurris maio, ne serpat, et

"invalescat ? Beatissime Pater, testis est

*' Deus; testis est Clerus, et Populus Bracha-

"rensis, quòd semper in rem hujusmodi stu-

*' dium, et operam contulerim ; testes, quo-

*' ties sudore diffluens Dioecesim lustraverim;
*^ quantas aeumnas, atque labores passus sum,
'' ut sanam doctrinam conservarem, et Eccle-
*' siastic^e Discipiince in maximum, ac propin-
" quum jam adductae discrimen opitularer.

*' Sed néscio an dicam oleum me, et operam
*' perdidisse, cum mihi Sedes Apostólica in-

*• dies raagis caeco ductu mítteret non jam Co-

*'operatores, sed potius mercenários, et latro-

" nes, qui per munera ascendentes ad Christi
*' ovile, non veniunt, nisi ut furentur, mactent

*'et perdant. Quae quidem perturbatio cura

*'duplici Auctoritate, Apostólica nempe, et

>^
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1'^
Regia sit fulta ob longaevam consuetudinem,

"qiiiim mihi fas non est inimuttare, insanabi-
"lis Yidetur. Quid ergo facieiulum? Pergani
" cogitationes iiieas deponere apud cor miíis-
"simum Fratris mei, et Domioi mei . . . Ex-
|'perientia, quas rerimi magisíra est, ac pro-
Jbatioefficax, satis demonstrai oullura aliud
testirnonium quoad hanc Dioecesim fore le-

''gitimimi praeter Attestaíionem Ordinarii lo-
^|calis; ideoque, si ea contempía Romanus
ií fiT^T •

^ Beneficia conferre prosequator soIá

,.

íide Litterarum Nuntii Apostolici nixus, ne-mo ibit inficias hoc idem esse coram Deo
^'ac SI fortuito illa conferret, hoc est, sine ul-

^^

lo omnino testimomo. Nuntius est vir adven-
titius, et extraneus ; non residet in hac Dioe-
cesi, sed in Civitate Olisiponensi longíssimo
locorum intervallo discreta; non noscit qui
sunt oves Pra^lati Bracharensis

, quem po-

^^

tius refert eas cognoscere jqxta mandatum
Uomim; nec mores eorum, genium, cíeteras
que anim, dotes exploratas habet, immo ne^

^

que habere potest, cum perdifficile sit, ne
^^dicam impossibile, liquidam veritatem ac-
quirere per media, quibus Romani Pontiíi-

-ZiT ??'.' P^' Attestationes nempe coo-
^

hc as ut plurimum arbitrarias, quas ipsimet
petitores quserunt à personis favorabHibus,

4m^on r ^^"^'^^í^^^tí«-- q"0d quidem tes:^monium quam dubium
, ac incertum sit,

com a. s/'T'r '^"'^^•'' Exemplifica istocom as Sagradas Letras, que decláráo, comoos Bispos estào constituídos para darem o

CstoTo s"r7^'^^^ ^^" ^ a^uthoridade do

TOM II
^"^^' ^^™ ^ disposição do Gon^

sss
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ciíio Tri(3entino Sess. 7. Cap. 13. de Reform.;

e com Decretaes dos Sluo. Pontifices Inno-

cencio X. , Urbano VlíL, e Benedicto XIV;
e contínua : "Quee cum ita sínt, percipere

" omnino non valeo, quid cansae fuerit, cur
" res eo pervenerint, iit vix jam ullum vesli-

*' g-ium divina hujus Disciplinse extare videa-

"tur; et quomodo, tritissima via derelicía,

*'per aliam longe difficilem, ac periculis sub-

" jectam ascendere placuit in ovile Christi. O'
*' effrxoata ambitio ! O' gens absqiie consilio !

"Vai illis! Imo voe mihi acrem ,
et severam

*' rationem Deo certe redditnro, si omni opera
" mea non enixerim, ut tollatur e médio hoc

*'scandaliim , et Sancíuarium Domini illiba-

"tum conservetur ! Quamobrem , Beatissime

*' Pater, ad pedes Sanctictatis Vestrge denuo

"provoliUus te oro, ac per Christi sanguinem

''obtestor, ut ascendas ex adverso ; opponens

"que niurum pro domo Israel, consilia , et

"macbinaliones pravorum Clericorum fundi-

*' tus deleas , non respiciens personam homi-

"num, sed in promptii habens imminuere

"qiramlibet aititudinem extollentem se adver-

*'sus sanctissimos Ecclesias Cânones; ac prae-

*' terea supplicationes ejusmodi, aut nomina-

*'tiones, si quse Tibi fiierint prsesentatae vel

"ipso Régio nomine, iternm, atque iteram ro-

"go, iit nunqoam admittas, quin prius í^djun-

'' ctiim fuerit Ordinarii Localis testimonium.'^

Econctue: "Híec, Beatissime Pater, qu^
*' pro ministerii rnei oíiicio, ad Ecclesiasíici

"Ordinis honestatem ,
dignitatemque tuea-

''dam, ad animarum mihi commissarum salu-

*'íem procurandam, ac denique ad cousciea-
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"tiam meam apud supremum Judicem libe-
"randam sollicitudini Tuce suggeranda, enixe
"que commeiídanda judicavi, solatium ooii
*' leve nioerori nieo a pastorali vigilaiitia Tua
*'pra£stoIans, ac certe mihi spondens Aposto-
"Jicam Benedictionem &c/'

Em outra Carta escrita pouco antes do
fira do anno, tocando no pooío de Ordinan-
4os, rompe nestas palavras: "Oh! Meu Ami-
go, que he este hum esgalho da Cruz o mais
violento, perseguição de empenhos contra o
que a consciência dieta: mas eu fecho os olhos
a tudo; e vou seguindo o meu caminho; di-
gào o que disserem. Mihi autem pro minimo
est &CC."

E para em tudo encontrar espinhos o San-
to Prelado, ao mesmo tempo, que huns per-
tendiào delle relaxações , a que a sua con-
sciência náo assentia, outros lhe embaraçavão
o bem, que elle procurava promover/ Em
Carta de 26 de Fevereiro deste anno se me
queixa dizendo: "Agora recusou o meu Ca-
bido o consenso a cinco Examinadores Syno-
dades, dos que acabo de lhe propor. Que mo-
tivo apparente? Náo sei outro senào talvez
por serem do número dos melhores que hião
na pauta: dous Mestres da Congregação, hum
delles actual Preposito, e insigne Missioná-
rio: dous Mestres ambos jubilados em Theo-

^F^ ^^ Ordem de Santo António
; e hum

Mestre da Ordem Terceira, que está neste
Paço, e ensma Theologia, e instituições de
-Uireito Canónico no Seminário de S. Fedro,
depois de a ter ensinado muitos annos em
4^vora, e Coimbra, e ser três annos Reitor uq

sss 2
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Collegio desta ultima Cidade. Oh! Quanta
paciência he necessária para ser Juiz com se-

melhantes Mordomos! Hei de recorrer ao Pa-

pa, como das outras vezes; e confio que Sua
ÍSantidade me attenderá."

Por outra parte se oppunha a falta de
meios á subsistência dos pios, e religiosos es-

tabelecimentos. Dizia-me em huma Carta es-

crita em Dezembro : "Se as cousas continuâo

assim, eu digo que muitas das minhas Reli-

giosas acabào de todo. Mas o que merece

maior compaixão he o Seminário de S. Pedro

:

já não pode senão com oito, ou dez Collegiaes

do número, e nem esses sustentaria sem o meu
influxo quasi contínuo. *' E quanto aos Mos-
teiros de Religiosas, ainda achava para a exe-

cução dos seus santos projectos outro obstá-

culo maior que a falta de meios, como me
dizia na mesma Carta, depois de allegar hum
facto em ponto de reforma: "Este exemplo
tem-me afrouxado muito para não proseguir

certos designios a respeito de alguns dos meus
Conventos: não me desanima a falta dos meios

temporaes : quem teve menos que Santa Te-
resa, e a maior parte dos outros Instituidores,

ou Reformadores ? Falta de almas de huma
fé generosa, que se queiráo incumbir da obra

de Deos he o que impede tudo: mas até nisto

se deixa ver a desgraça dos tempos."
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CAPITULO LXXI.

Decima Visita.

O seu sentimento acerca da acceitação de Be^
nejicios.

IN o meio de todos os outros trabalhos pasto-
raes não perdia de vista o vigilante Pastor as
ovelhas de todo o seu numeroso rebanho. Em
Carta de 20 de Agosto deste anno me dizia

:

l^or conta de vários negócios, que nesta qua-
dra se multiplicáo assas, tenho deferido a Vi-
sita de alguns Lugares do Arcebispado: mas
agora nào podendo já supportar os remorsos
da consciência, parto; e só me demorarei até
as iemporas de Setembro, por ter de dar Or-
dens neste dia."

Em outra Carta escrita era 27 de Outu-
bro: "í^aiba que em todo o tempo desde que
Jhe escrevi a ultima, náo tem faltado trabalho-
porem trabalho gostoso por isso mesmo, que
tinha motivos para julgar, que nâo era em
vao. Uous mezes de Missão continuada, con-
correndo os Povos com muita satisfação e
contentamento Logo de manha cedo hum dosmeus Companheiros oração pública: acabada
eJia, dizia eu a Saiua Missa; iminediatamente



512

Sermão : depois administrava ás minhas ove-

Ihinhas o sagrado pasto da Eucharistia
;
pu-

nha-me achrismar: no fim Pratica, que or-

dinariamente se estendia até perto de huma

hora depois do meio dia: reservando as tardes

para outras precisões ; á excepção com tudo

dos Domingos, que se gastaváo na Igreja ma-

nha, e tarde. E (graças a Deos!) assim se

proseguio sempre, apezar de alguns abalos,

que experimentei na saúde por conta de huma

constipação mais trabalhosa, de huma indi-

gestão, e de outros eíFeitos da minha ordinária

moléstia : mas tive dous Sacerdotes zelosíssi-

mos, que me ajudarão muito. Quer-me pare-

cer, que este gira foi abençoado : o Senhor he

que o sabe.'*

Estas ultimas palavras bem respiráo o es-

pirito, que constantemente o animava; huma

inteira desconfiança de si, que parece crescia

á oroporçáo que as suas fadigas pastoraes eráo

maiores, e mais exemplares. Em Carta, es-

crita para o Convento de Viana do Alemtéjo

em Dezembro deste mesmo anno, se vem es-

tas edificantes palavras (depois de dizer que

andava com moléstia): "Tem-me lembrado

muito a morte, e com assas temor da conta.

Ai ! Quáo justamente deve temer este lance

hum Prelado, e hum Prelado táo frouxo, e

miserável, como eu tenho sido! O que faço

he lançar-me a nado no mar das Divinas mi-

sericórdias : e entáo ver-me velho, e cançado,

sem poder reparar o perdido, nem ainda acu-

dir a tantas cousas, que estáo reclamando o

meu zelo ; nem ver caminho para isso !
Forte

inveja tenho aos Bispos de França, que sao
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agora solicitados pelo Papa para reniinriareffi
os seus Bispados ! Era certamente o primeiro
que me assignava na cabeceira do rol. Forque
quem ha de desejar esta Dignidade em tem-
pos tao calamitosos! Ora pedi, N. , ao Se=
nhor, que já que me dirigio para este Inear
nao me abandone agora; ou se aqui me nâõ
salvo, que disponha as cousas de sorte que
va concluir os meus dias no cantinho de al-gum Convento/'

A cadd passo se lê nas suas Cartas a ex-
pressão deste desejo, tendo elle sempre cor.
respondido á difficuldade, e repugnância, com
que acceitou o Episcopado

; suggerida peia
sua humildade: pois que aliás a respeito de
semelhantes acceitaçòes tinha as mais solidas
ideas, como em tudo. Em Carta, que por
este mesmo tempo me escreveo, havendo mo-
tivo para fallar nessa matéria, me dizia: "Co-
n|o já fui Bispo no Ultramar, posso merecer
alguma fé, quando digo, que em toda a parte
o Episcopado he jugo de ferro ; mas lá de fer-
ro em braza, que nâo péza somente, senão
queima, e devora: mil obstáculos, e difficul-
dades, sem meios para se vencerem : em firá
he não servir hum Prelado mais do que de
espectador íranquillo, e impotente dos males
das suas ovelhas... Deixe-me adiantar mais
o pensamento: e ainda por cá em tempos tão
calamitosos, como os presentes, em que tudo
parece que conspira a fazer penoso o ministe-
no pastoral. Eu me retracto

; porque não he
esta a mmha opinião: ei-la aqui: "A não con-
siderar somente as cousas senão da parte da
razão, e da prudência

; he necessário ter per-
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dido o juizo para desejar o Episcopado : que

homem, por pouco siso que tenha, desejará

fazer-se escravo? Quem, sentindo-se embara-

çado para dar conta da sua vida ao Supremo

Juiz, desejará ainda encarregar-se da conta

de huma infinidade de almas, que se acháo

em huma Diocese? Só aquelles, que tem per-

dido o temor dos juizos de Deos, e que que-

rem passar huma vida secular, e profana em
hum estado todo divino, he que podem nutrir

este desejo no seu coração. Agora se Deos

chama visivelmente, eutáo agrada-me muito

a regra de S. Gregório M.

—

Divinis dispositio-

nibus suhditus, atque a vitio obstinationis alie-

nus, cum sibi regiminis culmen imperatur ^ si

jam do7iis prceventus est
,
quibus et aliis prosit

,

et ex corde debet fugere^ et invitus obedire."

m
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CAPITULO LXXIL

Eesposta a dous Avisos do Ministro ^d*ÉstacÍo
acerca de dous Beneficios^ que proveta pelo,'

direito de devolução, '' " '*''

OMEÇA: O anno de 1802, e nào traz ao labo-
rioso Prelado diminuição alguma de mortifi-.

cações, e angustias. Na primeira Carta, que
me escreveo (em 5 de Janeiro) remettendo-rae
o despacho de certo requerimento, que eu lhe
enviara, me dizia : "Vai satisfeito o seu empe-
nho, ainda que julgo, que quanto á primeira
parte náo pocjerá ser muito agradável a N,, Se-
nhor querer este sujeito privar-se do fructo,
que talvez: produziria na sua alma esse resto de
exercicios espirituaes/' E accrescenta logo

:

*'Ah ! MeuuAmigo, que, vejo o inferno aposta-
do (nào fallo agora por isto) a entupir fcodos os
Caòaes, por onde o zelo dos Pastores deseja
promover õ bem solido da Igreja. 8e me pu-
dera ver com V. m. para desafogar este cora-
ção, que anda tào opprimido, e muitas vezes
quasi arrebentando sem achar refrigério, senão
no racosinho de esperança, que sempre con-
servo, de concluir os meus dias em alo^ura re-
^nol- , _ - , , ,,,,.^ ,„.,.,,

TOM. II. Ttt
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Mas esta oppressáo de espirito nada o fa-

zia afroxar do zelo, e liberdade apostólica,

com que continuava a obrar, e fallar no que
tocava ás suas obrigações. Bem o podemos ver

lia Resposta ,
que neste mesmo mez deo a

dous Avisos, que recebera do Ministro de
Estado Luiz Pinto sobre o provimento

, que
havia feito de hum Beneficio, e de hum Cano-
nicato da Sé de Bragança, pelo direito da de-

volução; nos quaes Avisos se lhe dizia "que
elle, illudido por devoluções de lapso de tem-

po, e preces itnportunas, e ambiciosas, prove-

ra nuliauíente. . . E que parecera muito irre-

gular, e attentatoria esta acçáo." &c. Diz o

Arcebispo íia Resposta, que hesitara por al-

gum tempo se a devia dar (os Avisos tinhào a

data de 18'de Novenjbro, e 5 de Dezembro do

anno antecedente)." Com tudo (diz) discorren-

do que hum Bispo, em qualidade de homem
público, e chefe de huma numerosa Corpora-

ção, a quem he responsável do seu próprio

credito, e de todas as vantagens^ que este lhe

p-óde conciliar, deve por isso mesmo sxistella

sempre, com energia em quanto a razáo, e a

justiça' o favorecerem." &e. Refere os funda-

mentos, que teve para fazer aqueiks proviméni

tos , fundamentos na verdade exuberantes; e

continua: "Mas para que outras provas? Con-

cilie quem puder as que tenho produzido, com
a Regia Inhibiçáo; e depois julgue embora,

que fui illudido por preces importunas de Cle^

rigos ambiciosos
;
que eu arrimado ao íiel tes-

temunho da minha consciência me conservarei

tranquillo, sem receio de que se possa provar

outra cousa senáo que fiz o que em taes cir-
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emiístaiicías devia fazer; o tjii-e sempre tmim
desejado praticar depois que estou era Braga;
e o que fora betii que a-doptassem ío-dos os que
apreseiiíao Benefícios, isto he, oâo m dar a
queiM os solicita por si, ou por outneoi, con-
forme o espirito da Jgreja declarado em iiuii-
tos dos seus Cânones . . . Ainda observo emhum dos dous Régios Avisos, que se procura
aggravar esta minha períendida falta com a
lembrança de outra mais antiga da mesma na-
tureza

;
porque igualmente teve o desgosto de

ser estranhado pelo Soberano. Desgraça 4ie
Senhor Ex.mo, para os Bispos (que sempre
gozarào na Igreja de huma disíiocía conside-
ração) náo serem ouvidos pelos Ministros de
áí^stado antes de subirem á presença do Thro-
tio as queixas, que se formão contra elles e
lhes podem attrahir o Keal desagrado : raas
nao he menos desgraça para os mesmos Bis-
pos depois de terem exposto as razões mais
ponderosas em abono do seu proced^raenío
verem que se conservâo registrados para eíernc!
memoria os Avisos

, por onde foráo arguidos
sem verem juntamente que se fez alguma lem-
brança das provas, com que então níesmo pro-
curarão justificar-se. E assim he que muitas
vezes se perpetua contra hum Prelado a im-
pressão maligna, que o faz odioso ao seu Prin-
cjpe, tolhendo-lhe deste modo o recurso mais
proncuo, com que elJe devia contar para des-
empenho da sua obrigação. Ets respondi oo
Ministro d Estado José de 8ea!)ra sobre o ob-
jecto daquelle Aviso

; ecoiíílo muiío do iudi-
cioso conselho de V. Ex/, que não deitaria
d^ approvar as minhas razoes, se lhe fosseiM

Tíí 2
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manifestas, as quaes julgo nào devo agora re-

petir, tanto por me parecer cousa supérflua,

conío por nào enfadar mais a V. Ex,\ a quem
Deos guarde &c."

E remettendo-me S. Ex/ copias assim

desta Resposta, como dos dous Avisos , diz

que o fazia, além de outra razáo "porque, já

se sabe, isto fica sepultado no pó da Secreta-

ria ; e eu desejara, se podesse ser, que che-

gasse ao conhecimento do Principe pelos mo-

tivos apontados no ultimo §. da Resposta. E
náo me diga

,
que esta leva suas durezas , e

seu estimulo: a verdade os tem, e quer que

muitas vezes se náo disfarcem, principalmente

na boca de hum Bispo, que he o sal da terra/

Se julgarem que náo faço nada com isto; eu

respondo, que faço o que devo á minha con-

sciência, e a Deos ; e isto he o que pertendo:

Desgraçadas contemporizaçòes com este génio

do Século, quanto tem sido funestas ao Minis-

tério Ecclesiastico i

'^
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CAPITULO LXXÍIL

Continuão-lhe as mortificações, e trabalhos a
respeito de provimento de Igrejas, e Be-

nejicios,

xluMA prova bem decisiva da discrição, que
o Arcebispo unia sempre ao seu ardente zelo,
e de quanto procurava no concurso de diver-
sos obstáculos á exacta observância dos Câno-
nes o expediente menos damnoso á Disciplina
da Igreja, he que tendo elle persistido com
tanta perseverança, e ardor em nào assentir á
pertençáo de propor três dos Opositores ap-
provados em Concurso, pelos ponderáveis fun-
damentos, que tantas vezes expoz ; vagando
por este tempo certa Igreja de provimento de
Concurso, considerando que na collisâo de se
faltar á Determinação Ecciesiastica de propor
hum só dos approvados, e de haver huma Im-
petra, que illudisse, e fizesse inútil o Concur-
so

, era maior o damno
, que se seguia desta

segunda pratica, cedeo do que por tanto tem-
po havia sustentado, e fez huma Representa-
ção a Sua Alteza Real, na qual tendo exposto
o facto presente, e recordado a antiga perten-
çáo da Secretaria de Estado, diz: *'Ora sup-
posto eu estou persuadido que esta espécie de
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mo
proposição de três Concurrentes se nâo com-
padece com a rigorosa Justiça, com as clau-

sulas do Indulto, e com a forma, que o Con-

cilio prescreve, e providentes fins, que os ze-

losissimos Padres se propuzeráo
;
que ella náo

fecha de todo a porta aos ingressos viciosos

nas Cadeiras da Igreja ; que arma os três pro-

postos em requerimentos huns contra os ou-

tros
,
pois he natural, que cada hum delles

desejando segurar a sua fortuna , use de

quantas traças a industria humana pode suge-

rir, quero dizer, de subornos, peitas &c., vin-

do consecutivamente a Provisão a ser simonia-

ca : com tudo considerando, que nos Eccle-

siasticos providos por meio da Nomeação ex-

traordinária, com derogaçao do Concilio, e

Con&urso, ordinariamente se verificao .^ além

da sobredita torpe mancha (como he notório)

©títros defeitos na «ciência , e nos costumes

,

que os tornáo indignos dos lugares de Pasto-

res; conto por menos mal a proposição de três

Oppositores, estando, como estou, resolvido a

fazella em conformidade das precedentes Re-
gias Insinuações, afastando-me da pratica que

achei estabelecida; em quanto S. Alteza Real

tomando o assumpto na mais séria considera-

ção em favor da igreja ; e do mesmo Estado

(que nada utiliza com a novidade) não reduzir

as cousas aos termos do Concilio de Trento

por hum lance do seu augusto zelo, e pieda-

de ; na certeza de que hum Parocho benemé-
rito he hum apoio da Religião, e consecutiva-

mente do Throno, e paz pública . . . Dou esta

conta; porque vagando a igreja de N. , e po-

denâoA'ag'ar outras oeste mez, que he de Vosr
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sí» Alteza, tenho por certo, que partem para aCorte Períendenfes a buscar Avisos ; e ainda
que estes passados em fórma coíiimum náo
bastem para a Impetra, com tudo seriem de
pretexto para os favorecidos perturbarem oConcurso, e me inquietarem, e aos meus Mi-mstros, pondo tudo em desordem com Redue»
rimentos, Recursos, e A gg^avos á Coroa: im-pedindo consequentemente o giro, e natural
curso dos meios ordinários. Pelo que rogo aVossa Alteza Real, por quanto ha de mais
Í>agrado no Ceo, e na terra, q«e espere pela
proposição, que tenho de fazer a Vossa Alte-za e nao conceda aqoelles Avisos, nem deoutra maneira disponha da Igreja, antes dever o resultado do Concurso &c/'

n.^n li""- '^^i^^^^^^ ^ Pastorral Representação
nao podia deixar de ser attendida. Tendo eiha data de 19 de Março deste anno, recebeocm consequência hum Aviso do Secretario deEstado Luiz Pinto, datado em 31 do mesmomez, participando-lhe que Sua Alteza Realse conformara com os desejos de S. Ex ^

e^

Tue^S fÍ'^^
^^^^^ ^« Concurso; com Vantõque ti, hx. propuzesse três &c

_

Ainda em BenefiGios de outra natureza fa-zíajuanto estava da sua parte para que só seconferissem a pessoas dignas, capazes de ser-^r, e edificar a Igreja. Em Carta de 4 deMa,o deste anno me diz S.Ex.': "Eu logo

ahernfZ?" ^f P'™^'" "i"' ^''So» "« minha
alternativa) e dei-a, a quem lhe parecei» Aquem, segundo o meu systema, lhe nao pas-sava pela lembrança

; a hum Ecclesiastico de
lítjimaraes graduado em Cânones, nobre e

Wk
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de óptimos costumes, que eu apenas conhecia

de face, mas de quem tinha muito boas noti-

cias : ficou fora de si com a minha Carta, pas-

mado de tal lembrança. Os meus Cónegos es-

tão muito contentes da escolha, e só o náo fi-

carão alguns daquelles, que pelo costume an-

tigo se persuadem que tudo lhes pertence : te-

nho visto muitas caras tortas por amor disto

:

paciência ; e náo ha outro remédio para hum
Prelado, que deseja cumprir com a sua obri^

gaçâo." &c.
Em outra Carta respondendo-me sobre

huma supplica, que eu lhe enviara, a fim de

dar Attestaçáo para impetra de certa Renun-

cia, se explica na maneira seguinte: "Náo sei

que diga a V. m. sobre a pertençáo desse seu

amigo N. : he hum dos esgalhos mais agudos

da minha cruz, dar Attestado para Beneficies,

quando náo posso discernir com clareza al-

gum dos únicos motivos—necessidade, ou uti-

lidade solida. Bem sei que isto hoje merece

pouca attençáo aos Ministros da Cúria Roma-
na: mas deverá por isso deixar de a merecer a

hum Bispo, que tem algum zelo do bem da

Igreja? Em fim a V. m. deixo o exame da-

quelles motivos; e persuadindo-se que con-

corre algum delles nesta Renuncia, náo duvi-

darei passar a Attestaçáo : supposto que fora

melhor livrar-me desta tortura, sendo trivial

em Roma passarem -se semelhantes Provimen-

tos sem testemunho do Ordinário." &c. Náo
he a unicá vez, em que mostrou que nenhu-

ma amizade, como nenhum outro respeito era

capaz de o fazer afroxar hum ponto da rígi-

da observância das leis da Igreja. Em Carta
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pouco posterior á que acima fica citada, fal-
lando-ine na mesina pertençâo, dizia : "N. me
escreveo, e também o sujeito, que íhe faz a
mercê

;
ambos allegando o titulo da pobreza-

luas como hum e outro testemunho tem fraca
presumpçào em Direito, espero noticias mais
positivas, que fiz procurar por difiíerente via
para me resolver." E finahnente em outra Car-
ta escrita mais de hum mez depois: ''Juiffo
saberá que mandei passar a Attestaçáo ao seu
Amigo para a renuncia do Beneficio simples-
e supposto que me constou por dififerentes vias
que o homem era pobre, Deos sabe o que he

:

tomara ver-me safo de semelhantes embrechaJ
dos. Em outra Carta leio o seguinte : "Fer-
iem os Requerimentos para Attestaçòes de
Kenuncias; porque he mania quasi geral : on-
de nào acho provas sufficientes para formar omeu juizo, assim lho declaro : mas logo Ap-
pelaçáo; responderei; e façào lá o que lhes
parecer." •

Ouçamollo também em huma Resposta
que da ao Núncio Apostólico, expondo-lhe
este a razão, porque passara Attestaçáo para
a Impetra da Renuncia de certa Igreja , ao
tempo que se havia procurado com Benepláci-
to, e Recommendaçào Regia, a imposição de
li^uma pensão a favor do Seminário dos Or-
fòos, e a razão, em que o Núncio diz se fun-
dara, era a Attestaçáo do Cabido, que o Per-
tendente apresentara. Na Resposta diz o Ar-
cebispo entre outras cousas: "Não me fere
tanto o coração o damno do Seminário, como
ver que ainda continua a ser adoptado pelos
Ministros da Nunciatura hum systema tão fu^

TOM. II. YVV
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nesto á Disciplina, e ao bem das almas : fallo

do modo de formar juízo da capicidade dos

Sujeitos, que pertendem Renuncia, ou Impe-

tra, como neste Caso:— Provou neste Tribu-

nal, que era digno.— Mas como provou? Por

huma Attestaçáo espontânea do Cabido Bra-

carense, em que se mostra sem vigor a razão

do Diocesano. Parece que ao menos se devia

ouvir aqui o Prelado, de que sempre o Direi-

to presume favoravelmente em tal matéria. Nào
se fez assim : disse o Cabido que o extermí-

nio de N. foi obra da calumnía : basta : he su-

pérflua outra qualquer prova. Pois eu susten-

to, meu Ex,™^\ que o dito do Cabido náo val-

le nada."
Expõe entáo circumsíanciadaraente o fa-

cto ; e passando á facilidade, com que se dáo

semelhantes Attestados a qualquer Ecclesias-

tíco, que ambicione o pingue Beneficio por al-

guma das vias, Renuncia, ou Impetrai "Com
este titulo adulterino (diz) vai o máo Eccle-

siastico todo ufano bater ás portas da Nun-
ciatura, que se lhe abrem francamente. Pare-

ce que ao menos devia suscitar alguma duvida

o caracter equívoco de hum documento pro-

duzido pela própria Parte : parece que huma
triste convicção das fraudes, que a cada mo-
mento a experiência faz descobrir nesta sorte

de provas ; e que a mesma luctuosa condição

dos tempos presentes, em que nao só a pieda-

de, e o temor de Deos , mas a fé pública , a

bonra, e todos os laços da Sociedade hmnana
soíFrem bimia prodigiosa alteração

;
parece,

digo, que tudo isto nos devia tornar mais ad-

vertidos contra hum engano das mais funestas

«
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consequências , obrigando-nos a fazer uso de
outros meios nienos duvidosos, daquelles, que
prescrevem os Cânones, que sempre sáo os
que nos desviáo mais do precipício do erro.
Mas infelizmente náo julgâo assim os Minis-
tros da Legacia , que estribando toda a sua
confiança no sobredito testemunho, e em ou-
tros da mesma natureza, se crem assas autho-
rizados para declarar afíbutamente ao Santo
Padre

—

N. habere necessárias qualitates ad Pw
Tochiale Ministerium exercendum in aliqua Ec-
clesia. Ah ! Porque antes de formarem o seu
juizo á face de provas tão exangues, nâo atten-
dem os Ministros Apostólicos ao que diz a Es-
criptura :— Notite judicare secundam faciem ,

sedjustumjudiciumjudicate.— Cavete ah ho^
minibus— Diminut(s sunt veritates àfiliis homi-^
num ? " Amplifica este mesmo pensamento
com palavras do Papa Benedicto XIV, e com
as regras e principios incontestáveis dos Direi-
tos Natural, e Canónico, Civil, e Pátrio; e
remata: "Porque nem sequer attendem ao jui-
zo tremendo, que os ameaça por tantos males,
que com este seu methodo de proceder tem
causado, e vâo causando sempre á Igreja, e
ao Estado ? Jesus ! Que torrente de males in-
calculáveis !

"

Náo he também para perder a pintura que
logo faz do estado das Igrejas providas de Pa*
rochos, entrados por meios sinistros: "Dese-
jara (diz), Senhor Ex.mo, e bem do intimo do
coração

, que V. Ex/ me acompanhasse por
algum tempo no progresso das visitas do Ar^
cebispado , em que sou frequente, para ver
com seus próprios ojhos alguns dos efifeitos

yvv 2
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que ha produzido este systema desolador. Eis

ahi logo á primeira vista hum grande numero
de Pastores semelhantes áquelles que descre-

ve Ezechiel no Cap. 34. Sáo pela maior parte

os que entrarão nas Igrejas a favor do Attes-

tado da Nunciatura. Ora reparemos bem no
que elles fazem. Elles com effeito repartem os

thesouros da Divina misericórdia, que lhes

foráo confiados
;
porém estas graças de ordi-

nário sào infructuosas por cahirem sobre cora-

ções endurecidos ás influencias celestes pelo
seu raáo exemplo. Debalde os Fieis procuráo
nelles alguma cousa, que edifique, e anime a
sua fé, porque só descobrem na sua conducta
huma pedra de escândalo, e hum laço de se-

ducçáo. Se os peccadores chegáo a seus pés
lío sagrado Tribunal , sabem dalli tão pouco
tocados, como observão o seu Parocho con-
fundido do horror dos próprios crimes. Se vão
3'eceber o Pão dos Anjos, he com a mesma ir-

reverência, e com o mesmo mortal fastio, de
que vem possuido aquelle, que lho reparte: a
palavra de Deos sahindo de hum coração frio,

e enregelado não acha senão ouvintes incrédu-
los , ou indiíFerentes ás verdades do Ceo : as
Parochias de campos fructiferos tornadas bal-
sas espinhosas; porque o Pastor não he so-
mente hum operário inútil, mas hum homem
inimigo, que não cessa de sobresemear a fu-

nesta cizânia dos escândalos. Que mais ? Os
Povos rudes, que de ordinário não tem outras
idéas da Religião fora daquellas

,
que vem

praticadas pelo seu Pastor, não he muito na-
tural que se persuadão que se pode seguir
sem perigo o seu exemplo } E depois disto

,

/
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que todos os remorsos da consciência adorme-
çao, e cedao a Imma tào culpável persuasão

-

vjndo por fim a ser a irreo-ular condncta dJ
l^astor huma triste apologia das desordens do
rebanho? Ah! Meu Ex.mo, eu fallo assim de-
pois de vinte annos de experiência, e esta as-
sas exercitada sobre os próprios lugares: creio
mereço algum credito.''

"xNem se diga (continua elle) que para ob-
viar a estes escândalos tenho os meios da cor-
J^cçao. Seja embora nssim : mas não he Lei
iJivina, e immutavel esta do Evangelho -iV^o-
lite dare sanctum canibus, neque mittatis mar-
gantas vestras ante porcos ?- E ínnd2.áo sobre
eila náo definio o terceiro Concilio Geral Late-
Yãueuse:-^ Grave nimis est, et absurdum ad ec^
clesiastica beneficia indignos assumere , unde
quanta Acclesiis damna proveniant, nemo sancB
ment^s^gnorat!~Qn^r,to mais, que se nãopôde duvidar, que com esta intrusão de Be-
neficiados indignos se me faz hum notabiiissi-mo gravame, e huma injusta perturbação nomeu officio

;
pois ainda que náo sou remisso

130 uso das admoestações, e dos outros meiosde Direito, tenho sempre a profunda descon»
solaçao de experimentar a verdade desta má-xima de ^ João Chrysostomo-Que a emenda
aos mãos ^eclesiásticos he incomparavelmen-
te mais difficil, que a dos Leigos-: porque

fm.HMr f ?l

'^'"'^ ^^ ^"'^"^' ^ ^"^«í «^4re
mutil trabalho, que costumão acarretar a hum
l^reiado as cabalas forenses." £ conclue "Eis-aqui pois, Ex.mo Senhor, o que eu quizeraque os Ministros da Nunciatura tivessem pre»
sente aos olhos, quando decidem da capaci-
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dade dos Ecdesiasticos, que pertendem a At-

testaçáo; para se dar o justo valor ás provas,

depois de se haverem pezado maduramente na

balança de hum juizo imparcial. E haverá

quem se atreva a sustentar que nesta balança

íáz maior pezo todo esse montão de testemu-

nhos arbitrários, que o do Prelado por si só ?

Náo he elle o que está encarregado do reba-

nho , e de quem pende a salvação de todas

aquellas almas ? Não lhe pertence por Direito

Divino, acautelar as ovelhas dos insultos dos

máos Parochos , que são os verdadeiros lo-

bos, de que falia o Evangelho? E pôde algum

outro conhecer est^s lobos melhor do que el-

k, que vive entre o rebanho, e tem communi-

cação com pessoas fidedignas, que lhe podem
subministrar todos os conhecimentos respecti-

vos ? Quem senão o Ordinaiio cora preferencia

a todos os mais se acha authorizado pelos Con-

cilios, e singularmente pelo Tridentino para

este desempenho ?
" Transcreve aqui algumas

authoridades terminantes; e interrompendo o

que ainda lhe hia acudindo á penna ,
diz

:

"Perdão, Senhor : faltava-me ainda este único

passo, depois de outros muitos, que tenho da-

do, talvez inutilmente, a fim de não ser res-

ponsável no Tribijnal Divino por tantos males,

que vejo, e lamento no meu rebanho; mas que

não posso remediar por outro modo. Queira

pois V. Ex." desculpar-me algum pensamento

mais atrevido, e o mesmo desalinho das pala-

vras, attribuindo aquelle ao zelo ardente, que

me devora pelo bem da Igreja, e este á molés-

tia, de que ainda me acho mal convalecido."

Quasi pelo mesmo tempo respondendo a
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liiíiii Aviso do Ministro d'Estado, em que lhe
remettia a queixa de certo Clérigo, de que o
Arcebispo lhe havia negado as Letras teste-
munháveis, começa por dizer que o Recurren-
te náo era Diácono, como se inculcava, mas
Sacerdote: ''Náo sei logo (continua) a que fim
se dirige a queixa do Requerimento incluso;
será talvez só para fazer a minha administra-
ção odiosa na presença de Sua Alteza Real, e
dos seus Ministros de Estado : o que já me
iKiO causa estranheza depois de tantas expe^
riencias, por onde me tem feito passar o zelo,
com que desejo promover a observância das
Regras Ecclesiasticas. Eu não tenho alguma
lembrança de haver negado as Letras testemu-
nháveis a este Recurrente; mas ainda que as-
sim fosse, náo me arrependo ; obrava (segun-
do penso) como devo a Deos , ao Estado , e
á minha consciência." E aproveitando a occa-
siáo (náo esperdiçando elle jamais alguma de
fazer chegar ao Trono os seus pastoraes cla-
mores) prosegue na maneira seguinte: "E de
caminho pôde V. Ex/ observar quanto se faz
necessária alguma providencia mais forte, que
decepe até á raiz absurdos táo funestos á' Dis-
ciplma, e ao bem geral de huma, e outra Re-
publica."

"Parece incrivel, Senhor Ex.mo, a mania
feroz da mocidade destes paizes por se ingerir
110 Ministério Ecclesiastico. Náo he a vocaçáo
l>]vma que os impelle: esta se deixa ver por
outros signaes mui differentes : sáo motivos
meramente humanos, em que de ordinário só
tem parte a carne, o sangue, o interesse, e a
Isenção do serviço militar, ou rústico, Quan-

m
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tas provas pudera eu aqui produzir em confir-

mação desta triste verdade! Mas baste por ora

a serie de alguns factos positivos, que não ad-

mitteni a mais leve tergiversação."

"Como virão o systeraa inalterável, que
me tenho adoptado neste ponto de Ordenação

;

systema ainda que muito afastado do rigor dos
Cânones, comtudo absolutamente incompati-

vel com os seus intuitos carnaes, e grosseiros

;

sem me render jamais senão á legitimidade da
vocação, significada (quanto he possivel) pe-

los signaes, que apontão os Santos Padres e

Mestres da Igreja, voltárão-se a esquadrinhar
artifícios os mais fraudulentos, e odiosos, com
que tem conseguido o seu desgraçado intento.

]Vão fallarei a V. Ex.* na maquina furiosa de
toda a sorte de empenhos, de que se costumão
servir, e com que põem em tortura continua-

mente hum pobre Prelado, que não deseja sa-

crificar a sua consciência a respeitos humanos.
Isto he nada em comparação do invento diabó-

lico mil vezes reduzido a praxe : forjão-se Di-
missorias falsas , authorizadas de signaes , e

subscripçòes adulterinas
;
para o que até con-

seguirão fundir sello pouco dissemelhante do
meu; e com este titulo fantástico, divididos

em turmas, marchão huns para Hespanha,
outros se espalhão por diíTerentes Bispados do
Reino á pesca da Ordenação. Muitos delles

aqui apparecera depois de consummado o seu

negro desígnio; contra os quaes procedo na
forma de Direito : porém a maior parte por lá

ficão exercitando as Ordens, como se as tives-

sem recebido legitimamente: e disto tenho eu

tantas provas, quantos são os avisos, que me
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tem cliegado de alguns Bispos mais adverti-
dos, que presentírào a fraude, e se dignarão
annunciar-ma."

"Outro estratagema mais solapado, po-
rém não menos ilJusorio, e funesto. Procurâo
a favor de empenhos ingerir-se na familia de
algum Bispo; e depois de dous dias de servi-
ço, ou talvez sem chegarem a entrar nelle, ap-
parecem aqui ordenados de Sacerdotes, con-
tra o espnito da Igreja, que sempre requereo
tempo considerável de prova nos que se desti-
iião a este augusto Ministério. Mas eis-aqui
Jiuraa nova vereda, muito mais trilhada por
3SS0 mesmo, que põe a cuberto a impuninada-
de munida com os Breves da Nunciatura. A
esta classe pertence o Recurrente. Mette-se na
cabeça de qualquer o estro maligno de subir
ao Sacerdócio ? Náo tem mais ; busca dinhei-
ros

;
marcha a Lisboa ; logo Requerimento ao

l^atriarca, fingindo de alli querer existir para
sempre: depois Breve de dispensa, que jamais
se recusa da parte da Nunciatura; assim como
a dos Interstícios. Senào quando em brevissi-
mo espaço está o Súbdito alheio feito Sacer-
dote sem o mais leve influxo, nem mesmo co-
nhecimento do Prelado natural. Talvez depois
de ordenado ficará este homem residindo no
iiígar do domicilio, ao menos para cumprir a
promessa, que firmou com juramento. ISáo
í^enhor, conseguido o fim único da jornada,
que só era receber as Santas Ordens, sem pas-
sarem pelas provas, que o seu Ordinário, em
observância dos Cânones, tem prescripto para
djscermr a legitimidade da vocação: nada mais
resta: ei-ios ahi immediatamente nas suas Ter-
TOM. II, XXX

iili
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ras, gloriosos, e soberbos, zombando das or-

dens do Prelado, e de todos aquelles Súbdi-

tos, que ainda conserváo por ellas algum res-

peito. Que escândalo ! Que ferida mortal na

Disciplina! E que males incriveis não acar-

reta á Igreja, e ao mesmo Estado esta enxur-

rada lutulenta de Sacerdotes formados á pres-

sa, sem tino, nem escolha; e por isso de or-

dinário destituidos de luzes, e de costumes,

e até de rasto de verdadeiro chamamento ! E
liei de approvar este systema anticanonico, este

damnavel abuso, eversivo da parte mais nobre

da Disciplina Ecclesiastica ? E náo só appro-

var; mas ainda fomentallo, e promovei lo eífe-

ctivamente por emanações da minha autbori-

dade? Antes estou na resolução de o comba-
ter com todas as forças ; e nisto creio faço

hum grande serviço á Igreja, procurando li-

vrar os Fieis do escolho mais fatal da sua mi-

na, e perdição eterna, qual he sem contesta-

ção o exemplo dos máos Sacerdotes."

"V. Ex.^ como tão sábio, e judicioso co-

nhece perfeitamente esta verdade; por isso lon-

ge de estranhar os meus justos desígnios, con-

fio muito quererá ainda sustentallos com o seu

favor, alcançando-me do Throno alguma me-
dida enérgica, por onde venháo a ser efficazes;

e assim ficar de todo entupida huma origem

de tão perniciosas consequências." (1)

A queixa de outro Clérigo lhe grangeou

hu|ii Aviso algum tanto forte passado pelo Mi-
nistro d'Estado D. Rodrigo de Sousa Couti-

(1) Também escreveo sobre este ponto ao Núncio.

Veja-se no Appendice,



533

nho, em que lhe dizia: *'0 Príncipe Regente
Nosso Senhor condoendo se da ousadia, com
que alguns mal intencionados se atreverão a
abusar da sinceridade de V. Ex.', induzindo-o
a pôr na Real presença huma Conta contra o
Padre N.

,
cujo procedimento abonâo as mais

serias, e exactas Informações, a que se proce-
deo: Manda prevenir a V. Ex/ que para o
futuro nào consinta que as suas religiosas in-
tenções sejào manchadas por alguma falta de
circumspecçào no exame da verdade tanto das
queixas, como das informações : o que parece
verificar-se a respeito do dito Padre, a quem
Sua Alteza Real se dignou mandar soltar. O
que tudo o mesmo Senhor espera de hum Pre-
lado, que por suas virtudes, e zelo apostólico
faz honra á Nação, e ao Collegio Episcopal."
Na Resposta

, depois de referir o Arcebispo
em summa o conteúdo do Aviso, continua as-
sim : "Com a cabeça em terra, e penetrado
do mais vivo reconhecimento acceito esta sau-
dável advertência da parte do meu Soberano;
e nào deixo de estar intimamente convencido
de que em vinte annos, que conto de Episco-
pado, a minha falta de talentos muitas vezes
me terá occasionado semelhantes negligencias.
Porém no presente lance (permitta-me V. Ex.^
dizello com todo o vigor Sacerdotal

;
pois se

trata de evitar huma perda táo considerável,
como he sem contestação a perda da confiança
que hum Bispo tem sempre merecido ao seu
Príncipe) porém, digo, no facto presente te-
nho as mais fortes razões para me nào julgar
illudido, e consequentemente para poder afir-
mar com toda a segurança que nào fui quem

xxx2



"^

534

enganou a Sua Alteza. Eu voa expor succin-

tamente algumas delias, esperando que o meu
Soberano JPrincipe pezaudo-as na sua sabia, e

judiciosa consideração, lhes queira dar o seu

justo valor."

Depois da narração sincera dos factos,

que justiíicáo cabalmente nào só a sua recti-

dão, mas a sua madura consideração, e pro-

cedimento neste caso, diz : "Ah ! Senhor, he

preciso conhecer bem o mundo de hoje, para

uão estranhar estes acontecimentos
,
que aos

nossos maiores, mais justos avaliadores da ver-

dade das palavras, e da fé publica, parecerião

phenomenos extraordinários : hoje, que a Re-
ligião, e a virtude se váo extinguindo progres-

sivamente nos corações, nada mais commum
e trivial, do que ver estes lastimosos sacrifí-

cios, que se fazem da verdade a qualquer pe-

rigo, ou interesse. Eu pudera tecer aqui huma
longa serie de factos passados debaixo dos

meus olhos, que afiançariáo solemnemente o

que digo: mas para que mortificar mais a V.

Ex.^ com a minha diíFusáo ? Quando posso

abranger tudo em huma palavra. Senhor Ex.™»,

desengano : todas as vezes que se trata de li-

vrar hum culpado, especialmente se pertence

a certa classe de homens (deixando á parte os

inimigos, e esses poucos, que temem a Deos,

e se náo recusáo a dizer o que sentem) todos

os mais o canonizào ; e isto náo só nos attesta-

dos produzidos pela parte, mas ainda nas in-

formações, que se mandão tirar, e até nos
mesmos juramentos; porque em fim costumão
dizer (e eu o tenho ouvido) he para fazer bera

;

mo importa o mais.'" &c, £sta Resposta me-
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receo hum Aviso, em que o mesmo Ministi^o
diz

:
-Levei á Real Presença a Representação

de V. Ex. sobre a soltura do Padre N. ; e Sua
Alteza Real cada vez mais persuadido do zelo
e rectas mtençòos de V. Ex.\ Houve por bera
ordenar ao Provedor de N. que mandasse ir
a presença de V. Ex.' o sobredito Padre, a fim
de receber do seu Pastor as convenientes ad-
moestações para o futuro." &c.

Para o Prelado se ver por todos os modos
mortiíicado, e interrompido das funções pasto-
raes, a que desejava dedicar todo o seu tem-
po, tinha de occupar parte deste em Respos-
tas não só a queixas ao Soberano, como a que
acabamos de exíractar, mas á Meza da Coroa
do Porto, perante a qual interpunháo frequen-
temente recursos. Ainda em Maio deste anno
se terminou o processo de hum, que interpu-
zera certo Religioso

, de haver sido suspenso
do exercício da ordem Sacerdotal por escan-
daloso notório: três Acórdãos houverão no de-
curso da causa, e três Respostas do Arcebis-
po, até que finalmente pelo ultimo Acórdão
datado em 11 de Maio foi negado provimento
ao Recurrente. De semelhante tarefa se me
iamenta elle em Carta de 29 de Julho, dizen-
do-me: "Mal sabe V. m. o incommodo, queme estava esperando logo na minha checada
a Braga (foi em recolhida de Visita) e bem
doente, que tenho passado por elle. Três Res-
postas de algum pezo, huma principalmente a
i\. em objecto assas critico. Ah! Meu Ami-
go, quanto he fértil de abrolhos a Mitra Bra«
carense, e abrolhos penetrantíssimos ! Os ob-
jectos das Respostas pedião mais: porém a
moléstia nao deo lugar/' &c.
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CAPITULO LXXIV.

Resposta que deo ao Núncio Apostólico a respei-

to da observância da Clausura das Religio-

sas : e lhe falia na reforma de alguns abusos.

Respostas do Núncio.

JjLuma das Respostas, de que acabamos de

fazer menção, foi dada a Carta que tivera do

Núncio Calepi novamente chegado a Lisboa,

e que vendo-se logo afogado em Requerimen-

tos de Religiosas, que pertendiáo Breve a fim

de sahir da Clausura por moléstia, assentou

era escrever aos Bispos, pedindo lhes a sua

informação , e parecer. A Resposta do Arce-

bispo começa : "Nào me admira, que V. Ex.^

tenha na sua presença hum grande número de

Requerimentos a fim de conceder o egresso da

Clausura a Religiosas, que se considerâo me-

recedoras desta graça. Assim ha de ser, nem
he de esperar outra cousa da crise funestíssi-

ma dos tempos presentes, onde a geral disso-

lução ataca horrivelmente a todos os Estados,

sem poupar aos mais perfeitos. Que hei de di-

zer a V. Exf" sobre este assumpto ? Talvez se-

ria melhor passallo em silencio
;
porque me

está parecendo, que he trabalho inútil; náo

porque duvide do zelo enérgico, e illuminado



357

de V. Ex.\ mas por conta dos obstáculos qna-
si iii vencíveis, que o esperào no progresso des-
te feliz desempenho. Direi sempre quanto me
permitíe a minha fraca saúde, ainda para tes-
temunho do respeito, e veneração que professo
ás Ordens de V. Ex/"

"Meu Ex.nio, isto de sabidas da Clausura
(assnii como outras muitas Concessões) tem
entre nós mudado totalmente de face. Em ou-
tro tempo eráo muito raras as ReJigiosas que
o conseguiáo, e nunca sem grandes difficul-
dades, que tinhâo a vencer, já da parte das
Communídades, já dos Médicos, já dos Pre-
lados, e finalmente da Curia Romana : hoje
que desgraçadamente tudo se facilita, eis ahi
o 8eculo cheio de Virgens Sagradas com notá-
vel escândalo do Povo Christáo. Humas tendo
provado os divertimentos do mundo, querem
nomeio delle parecer o que náo sao : outras
vendo sahir a companheira, pensão lhes fica
mal, senáo sahem como ella: outras em fim só
por moda, e capricho. Afl^ectao-se doenças e
mesmo no caso de serem verdadeiras, a viva
aprehençào, de que está ferido o espirito, não
deixa de aggravallas desmedidamente • as
Communídades sem zelo pelo bem espiritual
dos indivíduos: os Médicos, ou por se livra-
rem do trabalho, ou nào sei por que, facili-
tando prodigiosamente as attesíações a favor
da observância da Lei Natural : os Prelados
com receio dos recursos a Tribunaes Superio-
res encolhendo os hombros; e a Nunciatura
(ate ao presente) muiias vezes mesmo sem ou-
vir estes Juizes immediatos, prodigalizando as
graças, so porque se lhe requerem/'



538

*'Ah ! Senlior ; he necessário atalhar a

desordem no seu principio. V. Ex/ olha para
a Clausura das Religiosas com as mesmas vis-

tas da Igreja ; deseja efficazmente tirar o es-

cândalo, que resulta da continuação de seme-
lhante abuso. Os Bispos, a quem o Sagrado
Concilio de Trento constituio Inspectores da
Clausura dos Mosteiros, devem, conforme o
mesmo Concilio, approvar as causas do egres-

so : elles estáo mais perto dos Conventos: náo
lhes he difficil conhecer as Religiosas, e a sua
conducta; podem examinar á face das Dispo-
sições Canónicas a legitimidade dos motivos

que se allegâo ; e por via de informações fazer

lium juizo menos exposto ao erro. Mas tudo
isto deve sempre preceder á Concessão da gra-

ça
;
por quanto depois de conseguida, ainda

mesmo vindo com sujeição ao Ordinário, mui-
to fraco remédio lhe considero. Que ha de fa-

zer hum pobre Prelado á vista de Attestações

falsas, mas terminantissimas ? Porá em publi-

co os defeitos dos Médicos, que por isso mes-
itio que os tem, náo falta quem os proteja, e

procura acreditar? Manifestará as intrigas que
se manejáo em segredo por parte dos empe-
nhados na sabida da infeliz victiraa?"

"Não faculte pois, Senhor Ex.mo, seme-

lhantes Breves, sem que preceda o Testemu-
nho do Ordinário. Eu da minha parte procu-

rarei cumprir com o que devo á própria obri-

gação : concederei o Attestado, quando dian-

te de Deos julgar que as causas sáo legitimas,

e náo ha perigo evidente de damno espiritual

;

p^lo contrario afoutameote o negarei todas as

?ezes ,
que o Direito desfavorecer as perten-

I;
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dentes. Seguir-se-hâo daqui queixas amargo»
sas contra mim

; ao que V. Ex.% como conhe-
ce perfeitamente, nao deve jamais attender,
sem eu ser ouvido: e se quizerem interpor o
meio da Appellaçâo, náo recusarei admittilla •

para que V. Ex.' trutinando sabiamente as mi-
nhas razoes, defira com aquella justiça

, que
costuma admnistrar/'

Visto tocar em appellaçòes, nao quiz per-
der a occasiào de clamar contra hum abuso
que grassava acerca delias, dizendo: "Mas
deve V. Ex/ abolir o systema das Appellaçòes
coram probo viro

, que nestes últimos tempos
se tem adoptado excessivamente com notável
damno da justiça. Eu me facilito quanto he
possível; dou audiência pública duas vezes oo
dia; estou sempre prompto: e quando assim
nao fosse, tem as partes audiência do meu Vi-
gário geral duas vezes na semana: então que
necessidade ha de recorrer a semelhante arbi-
trio? Arbítrio, que nas circumstancias ponde-
radas nâo pode transferir a jurisdicçáo, por
ser absolutamente nullo, segundo a expressa
disposição de Direito já declarado no Juizo da
Coroa; arbítrio, ou antes subterfúgio ardiloso
que nâo tem outro fim, senão (fallando gerall
mente) levar a primeira Instancia a Juizo in-
competente; tratar as causas em Terras dis-
tantes, onde he mais fácil a illusáo, e o enga-
no

;
e finalmente suíFocar a verdade, como he

de presumir de todo aquelle
, que fo^e dos

seus Jegitimos Juizes."
"Assim o espero das luzes, e piedade de-

cidida de V. Ex.^ para que unidos os nossos
espíritos em reciproco, e doce vinculo concor-
TOM. II. yyy
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ramos todos com zelo, e energia a sustentar o

magestoso edifício da Disciplina Canónica
,

que tantos desvelos tem merecido aos nossos

maiores; masque desgraçadamente ,
por des-

cuido, e froxidáo dos Sentinellas da Igreja,

vemos hoje ameaçando huma imminente, e to-

tal ruina.'*

A respeito deste ultimo artigo, vejo em
huma Resposta do Núncio: " Quod vero ad

"appellationes attinet coram probo viro, certa

*' sit Excellentia vestra, quòd eaídem non re-

"cipiuntur, nisi in casibus a Jure permissis;

"quòdque nihil magis mihi cordiest, quàra

*' Episcoporum jurisdictionem semper incolu-

*'mem servare , eique ne in minimo quidem

*'unquam detrahere/'

Da mesma Resposta se vê que o Arce-

bisDO também lhe havia clamado contra o abu-

so da multiplicidade de Oratórios domésticos;

pois diz o Núncio (após as palavras—'^Tanto
*' Excellentia Vestra Religionis zelo , ac pru-

^' dentia prcedita est, ut hasce animi dotes mi-

*'hi apprimè perspectas , nunquam commen-

**dare desinam , magnamque in hoc Aposto-
*'

li CO munere mihi aíierant consolationem) Ex
*'hujusmodi sane zelo procedit quidquid ea-

*' dem Excellentia Vestra exponit circa nume-

"rura Oratoriorum ,
quas ab hac Apostólica

" Nunciatura tum Nobilibus Personis, tum iis,

*'qui more Nobilium vivunt, concedi consue-

*'verynt. Nam et ego probè intelligo optabi-

" lius esse, quòd omnes Christi Fideles diebus

festis in Parochialibus Ecclesiis simul unà

cooveoirent, ibique Sacro, et Verbi Dei prae-

*'dicationi interessent." Passa entáo a poii-
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derar as excepções, e modificações, a que na
pratica obrigaváo diversas circumstancias ; e
concilie: " Interea eidem Excel lentise Vestrae
*'persuasum esse velim me singulare studium,
*'etexistimationem erga meretissimum Bracha-
*'rensem Archiepiscopum fovere, omnemque
*' inter Nos consentionetn in rebus omnibus
" desiderare."

Em outra Carta, depois de dar satisfação
o mesmo Nnncio sobre a admissão de huma
famosa Appellaçào (de que ainda teremos de
fallar), e de expor as que actualmente se acha-
váo interpostas na Nunciaíura de haver o Ar-
cebispo recusado dar Letras testemunháveis a
ires Clérigos, e de lhe pedir que queira de-
clarar-lhe os motivos daquella denegação, con-
tinua : "Sinat autem Excellentia Vestra, ut
*'in singularis mei studii, et amicitiae signum
*'quid de hac re sentiam libere aperiam. Ádeo
*' frequentes istiusmodi Litterarum testium de-
"negationes, quamvis persuasum mihi sit tan-
"tummodò ex Religionis zelo, quo Excellen-
'' tia Vestra ílagrat, provenire, summam tamen
"aliis admirationem praebent, et me summo-
*'perè dolet jam fere omnium ore percrebuisse
*' Archiepiscopalem Bracharensem Curiam

,

''quotiescumque agitur de aliquo Beneficio à
''Sede Apostólica vel per Coadjutoriam , vel
"per Renuntiationem obtinendo

, quibuscum-
"que Clericis, per modum regulcE, idoneitatis
'• testes Litteras denegare. Optarem igitur, ut
'' Excellentia Vestra hac in re beniffniús ase^
-ret." &c.

^

Na Resposta que o Arcebispo deo a esta
Carta, depois de referir as razões, porque ne-

yyy 2
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gou o Testemunho aos ditos três Appellantes,

continua: "Ah! Que escândalo ! Que horror!

E hei de approvar com o meu Testemunho se-

melhantes Resignações? Hei de ter consciência

para testificar ao Santo Padre, que julgo idó-

neos do Ministério Ecclesiastico Sujeitos, que
só pelo facto da estipulação simoniaca se con-
stituem náo só inhabeis absolutamente, mas
ainda merecedores de todos os anathemas da
Igreja, e da execração publiba? Não, Senhor,
ninguém o acabará comigo, em quanto se me
não mostrar, que a regra da direcção de hura
Bispo he contraria ás máximas do Evangelho,
e dos Santos Padres ; e que devo antes seguir

a conducta reprovada daquelles Bispos , de
que falia Santo Athanasio (Epist. ad Imper.
Const. Nec ultra &c.) do que a do Chefe dos
Bispos o grande S. Pedro, quando com zelo

apostólico repellio o primeiro Simoniaco da
Igreja:

—

Pecunia tua òfc,—Poderá quem qui-

zer encarregar-se destes mysterios tenebrosos
de ambição, e de avareza: eu nunca serei res-

ponsável por elles nem pelas suas funestas con-
sequências. Mas não sabes que com isto pro-

vocas os reparos, e as censuras; e que já cor-

re em voz pública, que a Cúria Bracarense
não passa Attestação todas as vezes

,
que se

trata de alcançar Beneficio da Sé Apostólica?
Bem o sei, Senhor Ex.mo • e não só isto ; mas
ainda quanto os interessados se tem servido
desta impostura para me fazerem odioso aos
Ministros da Cúria Romana, e ao mesmo Mi-
nistério Portuguez: impostura lhe chamei, por
ser tão falsa, e calumniosa, como he verdade
o que declara o Escrivão da mesma Camará
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Ecclesiastica pela Certidão inclusa, que só no
espaço dos últimos dous mezes mandei passar
sete Attestações para o dito effeito (ignora
duas mais, que particularmente concedi no
mesmo mtervallo) porque eu náo fallo em mui-
tas outras, que precederão áquelle tempo Eis-
aqui como na Cúria Bracarense p^r modum re^
gul^ se recusao as Letras testemunháveis a
todos os Requerentes de Benefícios— ç^ièw^-
cumque. Até onde chega a prevenção

, e ama fe
! Que querem pois os meus calumnia-

dores, ou que pertendem de mim ? Eu o digo-
querem que no lugar, em que me poz o Espi-
rito Santo para reger a Igreja de Deos , seia
eu como aquelie, de que falia a Escritura-^
t^astor et tdolum ! ^^ depois de desenvolver
e amplificar este pensamento, continua: "Não
pense V. Ex.» que eu exaggero : he certamente
o que querem os meus calumniadores , alie-
gando que devo uniformar-me ao estilo do Tri-
buna da Nunciatura . . . Quantos Ecclesiasti-
cos distituidos de todas as boas qualidades
manando vícios, a escoria mais vil do Clero'
muitas vezes até perseguidos dos Superiores
pelos seus crimes, senão tem visto marcharem turmas para a Corte, e dentro de breve tem-
po apparecerem em Braga triunfantes, e glo-
riosos com a Bulia da Resignação, ou da Im-
petra ? i. fazendo-se cargo do que se diz da
parte da Curia-Não se impute á Nunciatura,
a qual jamais deixou de estribar os seus Infor-
mes para Roma sobre o testemunho de pessoas
graves, que abonão os pertendentes-continúa:
Que testemunho

, justo Deos! Que attesta»
coes íao equivocas, e tao suspeitosas em J)i.

II
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reito! Atlestações arbitrarias, produzidas pela

própria Parte ! Attestaçôes de tarifa, que se

não recusáo aos empenhos, á amizade, ao

mais leve interesse! Attestaçôes (eu o sei)

muitas vezes forjadas em hum recanto &c. at-

testaçôes . . . Que nâo teria eu a dizer ainda só

pelo que a pratica diuturna me tem ensinado

acerca da insufficiencia deste testemunho ?

Mas V. Ex/ he sábio ; conhece as cousas me-
lhor do que eu ; e pelas conhecer felizmente

tem rectificado a sua direcção, procurando

que os Bispos entrem no uso daquelle direito,

que nunca se lhe disputou na Igreja ; da justa

preferencia, digo, que sempre teve o seu tes-

temunho sobre o assumpto, de que se trata;

preferencia ultimamente reconhecida, e autho-

rizada por hum dos mais sábios, e illustres

Pontifices." Transcreve entáo as palavras do

Papa Benedicto XJV, na Constit. que começa
—Libentissime—e conclue : "Pode V. Ex/ es-

tar descançado, que nunca farei abuso desta

prerogativa, seja por excesso, seja por dema-

siada escacez. Ainda que nào deixo de reco-

nhecer as solidas vantagens, que resultariáo á

Republica Christa com a pratica da antiga

Disciplina, náo se permiítindo renuncia senão

muito raras vezes, e só nos casos de verdadei-

ra necessidade, ou utilidade da Igreja ; e que

talvez a nimia relaxação desta pratica tem sido

a causa, que mais influe para a desordem

sempre progressiva dos costumes dos Povos
;

com tudo advertindo, conforme a sabia regra

de S. Cyrilo de Alexandria, que em matéria

de Disciplina he preciso algumas vezes ceder

á desgraça dos tempos , e nào pedir senipre

•



545

hmua perfeita exactidão
, tenho-me proposto

neste negocio seguir hum meio prudente, e ra-
cionavel entre a severidade dos antigos Câno-
nes, e a extrema indulgência dos nossos dias;
quero dizer; rejeitando os pertendentes, que
Scio conhecidamente indignos

; e adniiítindo
aquelles, que sobre carecerem de yícíos pú-
blicos, e escandalosos, deixào ainda translu-
zir alguns signaes positivos de verdadeira vo-
cação para o ministério parochial."

Agradou isto grandemente ao Núncio,
como lhe exprime na Carta, em que lhe res-
pondeo, e onde depois de lhe dizer: " Pergra-
" tae mihi fuerunt Litteraí ab ExcellentiaVestra
<'R.ma 3 KaI. Becembris ad me transmissão,
"cum in i!s nova semper argumenta eluceant
^'exnniae iJlius pietatis , zeli , ac prudentice,
" quae Excellentiam Vestiam exornant in spi-
"rituali istius Archi-Dioecesis Regimine; ex
*'quo fit, utmeum quoque erga Te studium,
"et existimatio, quotidie magis augeatur &c."
"entrando em matéria diz: "Vix autem expri-
"mere possum quanto perfosus sim gáudio vi-
" dens adeo invictè confutatam esse calumniam
"qua) Bracharensi Curise impingebatur, quòd
''scilicèt eadem per modum regula idoneitatis
*' testes Litteras omnibus denegarei quoties-
*'cumque ageretur de aliquo Beneficio vel per
" Renuntialionem

, vel per Coadjutoriam ab
"Apostólica Sede impetrando. Quamvis ego
"nullam umquàm huic criminationi fidem pr^-
"stiterim, et idcirco nullo istius Curiao do-
" cumento indigerem

; libenter tamen illud ex-
*' cepi, ut obmutescere faciam eos omnes, qui
"talia in posterum disseminarent, iilosque de

Í'í
'í
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*'falsitate redarguam. GratuJor etiam summo-
*'perè, qiiòd Excellentia Vestra in hujusnjodi

*'idoneitatis Litteris concedendis aliqnid de

"antiquo rigore remittere sibi proposuerit, ita

*' íamen , ut mniquam indigni admittantur.

^'Hoc enim modo magis, magisque Ecclesia-

*'sticorum benevolentiam, atque adhvEsionera
^' sibi conciliabit , et íinis fortasse imponetur
*^tot, tantisque litibus

,
quas , veluti plurium

" aliorum malorum originem quaiitum possu-

*'mus impedire debemus."
Nesta mesma Carta depois de declarar as

razoes, porque dera certa Attestaçáo (de qoe

já no Capitulo antecedente fizemos menção)
continua: "Quod vero attinet ad alias Appel-
*'Iationes in hoc S. Tribunali interpositas, ob
" denegatas pariter à Bracharensi Cúria ido-
*' neitatis testes Litteras

;
persuasura sit Ex-

^^cellentse Vestra me plurimi facturum esse ea

*'omnia, qu^ de Appellantium qualitate mihi

"exponere non dubitavit. In cujus rei testimo-

"nium sciat Excellentia Vestra jam ab hoc

*' Tribunali rejectam fuisse instantiam Sacer-

*' dotis N. ,
quem execrabili simoniae crimine

*'reum esse dixit; decretumque fuisse, ut co-

aram Archiepiscopali Cúria se se ab huju-
'* smodi delicto purgaret."

Eis-aqui o que sempre vem a conseguir o

vigor pastoral constante, e inflexivel. O mes-

mo lhe succedeo a respeito das Appellações

coram probo virò^ de que se queixava: pois di-

zendo-lhe o Núncio na primeira resposta, que
sobre isso lhe deo, simplesmente: ''Quod vero

*' ad Appellationes atiinet coram probo viro,

" certa sit Excellentia Vestra , quòd easdem
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'*non recipiuntur, nisi in casibus â Jure per-
"missis, qiiòdque nihil magis mihi cordi est,
"quàm Episcoporum jiirisdictionem semper
^'incoJuniem servare &c." depois de nova ins-
tancia do Arcebispo, lhe diz na Carta, acima
extractada: "Quinimo etiamsi Appellationes
*'cora7n probo viro tutò recipi possint, quan-
'•do Judex à quo non det copiam sui , tamen
** ut rem gratam faciam Excellenti^ Vestrse
"spefretus quòd Archiepiscopalis Cúria Ap-
*'pellantibus sese non denegabit, jussi, ut hu-
*'jusmodi Appellationes coram probo viro am-
*'plius non recipiantur

;
quòdque Partes adi-

*'gantur ad easdem Appellationes interpouen-
**das coram Bracharensi Cúria, quemadmo-
*'dum m aliis causis íieri consuevit. Hoc mo-
ledo sciens Excellentia Vestra quinam sint ii

,

*' qui ad S. Nuntiaturam appellent ob sibi de-
** negatas idoneitatis testes Litteras, poterit in
^'smgulis casibus ex se ipsa mihi ea rationum
'momenta exponere, ob qua3 etedem Litter^
/denegari debent ; vel aliquem Procuratorem
ad hoc speciahter Olisipone constituere, quiii

"ego singulis vicibus Excellentiam Vestrara
"meis Litteris gravare debeam." Mas ouça-
mos alguma cousa da dita instancia do Arce-
bispo

: "Não quer V. Ex/ (diz elle) que eume admire de ver ainda apoiado nessa Cúria o
systema das Appellaçóes coram probo viro 1
±.ra preciso para isio (permitta-me V. Ex/ fal-
Jar-lhe com a franqueza, que me he genial) era
neccessario, digo, que eu ignorasse que a Ap-
pellaçào conforme o Direito deve ser interposta
na presença do Juiz, que deo a Sentença-Cap.
D^bitus honor 59 de Appellat.-e que na falia
TOM, II, 2ZZ
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desta circUmstaiicia julgáo commnmmente os

DD. , expondo o dito Capitulo ser nulla a

Appeílaçáo. Era preciso que eu náo soubesse

que esta regra se acha estabelecida na Orde-

nação do Reino, e na mesma pratica de julgar,

como náo ha muitos annos se vio verificado

pela Meza da Coroa dessa Corte . . . Era neces-

sário que me fossem desconhecidas tantas Res-

postas da Sagrada Congregação do Tridentino^

nas quaes explicando as palavras, e o espirito

do mesmo Concilio declara nulla toda a Ap-
pellação, que nào for interposta legitimamente,

e sem effeito quanto se obrar no Juizo Superior.

Era preciso que eu nâo tivesse alguma noticia

da Constituição do Santo Padre Bento XiV.

,

que principia: "Ad Militantis Ecclesise regi-

men" onde bem claiamente se desenvolve, e

íixa a sobredita regra, sem deixar lugar á mais

leve tergiversação. Mas como tudo isto me he

assas notório; e por outra parte observo o que

já depois que V. Ex."* chegon a essa Corte, ou
pouco antes, se vio praticado a este respeito

pelo Tribunal da Nunciatura, julgando nulla

liuma Appellação de certo Ecclesiastico ... só

por ter sido interposta coram probo viro; creio

V. Ex.'' saberá desculpar a minha admiração,

e surpreza, se ainda continuo a ver adoptado

o systema das sobreditas Appelíaçòes. Que,
Senhor Ex.™o! Poderá o receio de queixas in-

justas constranger-me a postergar as Leis, e

saltar impunemente por cima dos principios

mais bem estabelecidos? Se eu não sou Juiz

competente, porque ainda o Direito me não

transferio o exame da causa, que injustiça fa-

ço ás Fartes em rejeitar as suas instancias ?
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Ou qne acto violento exercito negando o que
ellas pertendem contra a razão, e contra o res-
peito devido ás Authoridades públicas, cada
liiima no seu lugar? Se quizerem levar os seus
queixumes, e as suas invectivas aos Tribunaes
Politicos, responderei cora a energia, que ins-
pira o sentimento da verdade; depois esperarei
tranquillo qualquer acontecimento, porque em
fim tendo cumprido com o meu dever, náo me
resta mais nada. Ah ! Senhor; que eu nào sei
se este nosso nimio cuidado pelo próprio re-
pouso, este receio demasiado de soffrer os gol-
pes da maledicência, será talvez o que mais
tem influido para o transtorno, em que vemos
presentemente as cousas da Religião. Convém
pois perder o medo a fantasmas: Non dedit
nobis Deus spiritum timoris. Conservar sempre
a paz com o mundo he hum segredo desco-
nhecido aos Apóstolos, e aos Santos. Se os
olhos do nosso corpo nos fazem ver o que nos
assusta, e intimida; mostre-nos a luz da Fé o
Invisivel armado por nós com toda a sua omni-
potência. Somos discípulos de huma Mestra
a Igreja, que bem como a bigorna supposto
não saiba dar golpes , mas recebellos , com
tudo recebendo-os chega muitas vezes a esmi-
galhar os mais duros martelos. Até onde se
atreve a minha innocente ousadia ! Aqui verá
V. Ex ' o conceito vantajoso

,
que formo da

doçura, e bondade do seu coração." Final-
mente depois de receber a resposta do Núncio
a este respeito acima transcrita, lhe diz: "Fico
advertido do que V. Ex.' me diz a respeito das
Appellações coram probo viro, desejando cor-
dialissimamente conformar-me em tudo com

zzz 2



550

as sabias resoluções de V. Ex.% a quem rogo
se digne declarar-me os lugares, ou Fregue-
zias dos sujeitos, de que pertende ser informa-
do; pois me be impraticável conbecer todos os
Ecclesiasticos desta vasta Diocese só pelos
seus nomes." Se todos os Prelados se houves-
sem deste modo com os Juizes de Superior in-
stancia, que barmonia náo reinaria entre huns
e outros; e que abusos se náo remediariáo?

Assim como não quizemos privar os Lei-
tores destas Memorias da enérgica representa-
ção do Arcebispo, sobre que recahia a respos-
ta do Núncio acerca das Appellaçôes ; assim
náo deve ficar escondida a que lhe fez a res-

peito dos Oratórios , e a que já vimos a res-

posta do mesmo Núncio. Enviara este ao nos-
so Prelado a queixa, que lhe fizera certo Su-
jeito, por lhe haver o Arcebispo restringido o
tempo do Breve do seu Oratório ; responde o
Prelado: **Devo dizer a V. Ex.' que náo ado-
ptei esta medida, senáo depois de huma seria
reílexáo sobre repetidas experiências do abuso,
que costuma haver a este respeito : observan-
do eo muitos dos Oratórios particulares (prin-

í^ipalmente depois de passado o novo fervor,
que inspira o primeiro uso do Privilegio) sem
a decência devida aos Sagrados Mysterios

:

alguns delles em lugares communs a usos do-
mésticos ; outros faltos dos ornamentos preci-
sos, ou com elles desalinhados, e immundos
&c. Que a tanto chega o desprezo de huma
graça, algum dia táo rara, e só concedida a
merecimentos singulares

;
porém hoje por ca-

lamidade dos tempos quasi trivial, e que se

náo recusa ás pessoas da mais baixa condição,
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quando sabem distinguir-se da plebe por al-
guns signaes de luxo, e de vaidade mundana.
Isto me ferio o coração

;
quiz applicar-lhe re-

médio; e como nos Breves se deixava o tenjpo
da sua duração a meu arbítrio, julguei conve-
niente ordenar a todos que tem Oratório, me
requeressem, para examinar se existem as mes-
mas causas, e tudo o mais relativo a este im-
portante objecto. Depois do que, attentas as
Informações de pessoas fidedignas, passei a
limitar a cada bum prazo certo de tempo, se-
gundo as noticias que se me tinbáo participa-
do

; a fim de pôr a todos advertidos da obri-
gação que tem de zelar cousa táo santa. Mas
agora estou na resolução (náo o desapprovan-
do V. Ex/) de estabelecer geralmente o termo
de dous annos, que he o intervallo, que por
costume antigo medêa entre as Visitas desta
vastíssima Diocese; querendo assim pelo exa-
me ocular dos Visitadores certificar-me do es-
tado em que se achao os referidos Oratórios
e dar-Ihes as justas providencias." E imme!
diatamente continua: "Com esta occasiao seja"
me permittido desabafar no seio de V. Ex.-
hum sentimento, que desde alguns annos traga
atravessado como aguda setta dentro da mi-
nha alma. He possivel, Senhor Ex.rso, que no
Iribunal da JNunciatura se olhe com indiíFe-
rença para os estragos inevitáveis, que causa
a igreja de Deos este methodo novamente
adoptado de facilitar o privilegio de Oratório
com tamanho excesso.? Náo se considera que
lie isto huma fenda mortal da Disciplina? Nao
se pensa que he o meio genuino de fazer de-
sertas as Escolas páblicas da Religião, que
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sâo as Parocbias , e aquelle , que mais inílue

para a ignorância, em que estáo os Povos
acerca das verdades eternas ? Nào se repara

que semelhante arbítrio em lugar de nutrir a

piedade fomenta o orgulho, o melindre, a ocio-

sidade, e outras paixões eversivas do espirito

do Christianismo ? Porque em fim se alguns

ha que nisto sâo animados dos verdadeiros

sentimentos da Religião; quantos envergonha-

dos de apparecer nas Assembleas Ecclesiasti-

cas de mistura com o resto dos Fieis, nenhum
outro alvo se propõe no privilegio mais do que
bum titulo plausível para cohonestarem o seu

desvio daqueíles actos religiosos? Quantos,
TÍctimas infelizes do ócio , e da própria com-
modidade procurão esta graça unicamente co-

mo meio, que lhes facilita hum repouso mais

prolongado no Leito? E quantos somente por

capricho, e ostentação de nobreza ? Nào se at-

tende ao escândalo, que causa ás almas pias,

ver dentro de poucos annos huma alteração

táo espantosa neste artigo de Disciplina da
maior importância; e isto sem razão apparente,

nem talvez motivo real ,
que náo seja . . . Náo

me persuado que seja assim: razões que eu

náo alcanço, podem ter os Ministros da Cúria

para huma tal innovaçâo : mas se os Ímpios

íiráo daqui pretexto para forjarem as mais san-

guinolentas invectivas contra a Igreja, parecia

muito justo frustrar-lhes este infame desígnio,

reduzindo-se o numero dos mencionados Pri-

idlegios a huma prudente mediania; de sorte

qVie a todos fosse patente, que na repartição

de&tas graças a Igreja só tem consideração aos

nobres, e puros motivos, que a devem mover
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Náo sei o que digo, meu Ex.mo. porque o
zelo da gloria de Deos, e do bem da Igreja
lie que põe na minha boca estas palavras."

E para concluir este Capitulo com a ma-
téria que lhe deo principio, isto he, com o
que respeita á Clausura das Religiosas; nesta
mesma Carta, que acabamos de exíractar, res-
pondendo o Arcebispo ao Requerimento de
certa Religiosa, que pertendia sahir para uso
de remédios, e que o Núncio lhe havia remeí-
tido, continua: "Por costume antigo dos meus
Antecessores achei estabelecido em Braga,
quando alguma Religiosa súbdita se vê ataca-
da de moléstia gravíssima, que os Professores
da Medicina atíestào, e jurào ameaçar perigo
imminente de vida, mio sahindo logo da Clau-
sura a tomar certos remédios, concederem os
Prelados algum tempo de licença a esta Reli-
giosa, em quanto nâo recorre á Sé Apostólica.
Esta pratica nenhuma duvida tive eu de abra-
çar, por isso mesmo que a julguei conforme ao
espirito da Igreja, e dos Supremos Pastores,
cuja intenção náo he verosimil quízesse abran-
ger na reserva semelhantes casos fortuitos , e
extraordinários. Nem Y. Ex.% que he tâo sá-
bio, e illuminado, pode estranhar que hum
Bispo depois das grandes perdas que tem sof-
frido a sua authoridade primitiva , conserve
ainda esta fraca relíquia, que o Direito lhe as-
segura no uso da epicheia em taes circumstan-
cias. Que esta seja também a pratica observa-
da no Patriarchado de Lisboa consta do A-
cordáo da Reíaçào Ecclesiastica, que traz o
Doutor Portuguez Themudo no 1.° Tom. De-
eis. 26,"
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CAPITULO LXXV

Continuação dos cuidados, e trabalhos na con-

servação, € melhoramento do Seminário dos
Órfãos, e dos outros Estabelecimentos

de caridade.

loOMO o Arcebispo por occasiâo de escrever
ao mesmo Núncio sobre certa dependência do
Seminário dos Orfáos lhe dá huma noçáo des-
te, e dos outros Estabelecimentos, que fizera

em Braga, náo será fora de propósito o tran-

screver neste lugar aquella exposição, que
dará a conhecer o estado, em que os ditos Es-
tabelecimentos se achaváo no tempo , de que
vamos fallando."

"Dous objectos (diz elle) logo que entrei

nesta Diocese me saltarão á vista bem capazes
de enternecer o coração mais duro , e empe-
dernido : o desamparo, em que se lamentavão
duas sortes de pessoas ; velhos inválidos , e
meninos Orfáos, e expostos, sem acharem em
todo o Arcebispado Bracarense hum só da-
quelles abrigos públicos, que a caridade lhes
costuma fornecer nos outros lugares. Este
desamparo me penetrou fundamente o cora-
ção : fechei os olhos a despezas, e outras dif-

liculdades; e logo incessantemente fiz recolher
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a huma boa casa da Mitra quarenta velhos es-
tropeados, e vinte e tantas mulheres da mesma
ordem a outra mais pequena, assistindo-lhes
com todo o sustento, vestido, e curativo nas
suas enfermidades, e hum Sacerdote para os
reger temporal, e espiritualmente: o que tudo
se tem conservado da mesma forma invariavel-
mente vai para doze annos com assas consola-
ção da minha alma, por ver mitigada a sorte
infeliz desta triste porção da humanidade tâo
desprezível ás vistas do fasto soberbo do mun-
do

;
ao mesmo tempo que táo recommendavel

as da Religião pelos seus annos, e pelas suas
misérias."

''Restava-me a tropa dos Meninos indi-
gentes de hum e outro sexo, que nesta Pro-
víncia por conta da sua nimia população he
iiumerosissiraa

; e sem o recurso da educação
fisica, e moral, ninguém duvida estar exposta
aos maiores perigos. Que hei de fazer? Recor=
TO a Deos, penso, reflicto, combino espécies;
em fim confiado nos thesouros da Providencia
inetto as mãos a dous Collegios, ou Semina^
\prós destinados para educação dos Meninos de
hum, e outro sexo: o Senhor abençoa as mi-
nhas diligencias; cresce a obra sem interrup-
ção desde os seus alicerces; e dentro de pou-
cos annos tenho o gosto de ver concluidos
aquelles dous Estabelecimentos, e postos em
acção; hum delles contando para cima de 80
habitadores entre Mestras, e Meninas com to^
das as providencias necessárias para sahirem
dalli boas Mais de familias, que ainda mais
com o exemplo, do que com palavras saibao
educar os seus filhos religiosa, e civilmente;
TOM. II. Aaaa
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ào qoe a experiência vai mostrando no publi-
co nao poucas vantagens. O outro Estabeleci-
mento muito mais amplo, e espaçoso por isso
mesiuo que iie destinado para educação de
pessoas, que podem ter relações mais interes-

santes a huma e outra Republica, conta alguns
150. Meninos, além dos Superiores, Mestres,
e mais pessoas occupadas no serviço da Casa.
Eis-aqui a idéa geral, que me propuz neste
desígnio, e já reduzida á pratica ha mais de
nove annos. Depois do ensino dos elementos
da Religião, e das primeiras letras, espreita-
se a Índole, e talento dos Meninos, para que
se não afastem do meíhodo mais análogo ás
vistas

, que a Providencia mostra ter sobre
cada hum delles. Assim joeirados os que dão
melhores esperanças , fazem-se applicar á
Grammatica Latina ^ Rhetorica , Filosofia, e
Theoíogia; alguns á Musica, ao Risco, á Pin-
tura, e Escultura ; outros em fim á Farmácia,
e á Cirurgia; que de tudo isto ha Mestres no
Seminário, O resto dos Meninos, que sempre
forma a maior parte, instruídos sufficientemen-
te na Doutrina Christã, ler, escrever, e con-
tar, reparíem-se para diíferentes officios mecâ-
nicos, conforme a inclinação de cada hum : os
quaes assistidos pelo Seminário de toda a rou-
pa, e de huma boa parte do sustento, concor-
rem a elle todos os Domingos, e Dias festivos

para refrescarem as espécies da Doutrina, e o
mais que he respectivo á lição, e á escripta,

até que em fim achando-se hábeis nos seus Of-
ficios, segue cada hum o estado que Deos lhe

inspira. Confesso a V. Ex/ que tenho tido as-

sas desgostos , vendo ás vezes malogrado
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: mas o Senhor me recompensa

esta amargura com ver os fnitos vantajosos,
que em muitos vai produzindo cada dia a edu-
cação do Seminário. Ahi acabào agora de sa»
hir delle dez Akimuos com as suas Carias de
Cirurgia, em que fizerão avultado progresso,
«egundo^ o íesteniuuho dos Professores; e váo
substituir a tantos outros, de que abunda a
Província

, que por falta de princípios náo
servem talvez senão para matar gente. Em
Coimbra tenho actualmente quatro seguindom estudos maiores da Universidade : alguns
já nos Claustros da Religião; hum Sacerdote;
«outros muitos iniciados com óptimas dispo-
siçòes para aquejie estado, quando for tempo/'

''Talhe, Senhor Ex.wo^ a ordem, e con-
stjíuiçíío deste Estabelecimento, em que tenho
despendido, e vou cada dia despendendo quan»
to Uílo he difficil conhecer a qualquer, que tem
alguma experiência de semelhantes Casas, Náo
choro esta despeza das rendas da Mitra, co-^

nhecendo muito bem que ufio podem ter ou^
ira applicaçào mais legitima; mas quizera que
tamanhos gastos, e fadigas se ndo dirigissem
somente a fazer ao Público hum beneficio mo^
mentaneo, que termine cora os dias da minha
existência; o que muito provavelmente acoE«
teceria ficando o Seminário sem algum pé de
rendas seguras. Esta consideração pois me
tem feito tentar diíferentes meios, que me pa^
recêrâo análogos áquellefim: mas' depois de
tudo; e íeodo á vista hum informe, que deo o
Procurador da Coroa ao Deseoíbargo do Paço
sobre o mesmo objecto, em que notava que as
fendas temporaes nâo erâo tao próprias para

Aaaa 2
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ormar o mencionado fundo, como as Eccie-
siaslicas

, procurei conseguir do Santíssimo
Padre Pio VI. algumas pequenas applica-
ções dos sobreditos rendimentos, que S. San-
tidade benignamente me concedeo. " Passa
depois a expor como, por ser tudo isto interior

ás indigencias da Casa, julgara conveniente
requerer a uniáo dos frucíos da Igreja de S.
Fins; que era o que tinha dado assumpto para
elie fazer ao Núncio a exposição do Estabele-
cimento do Seminário; por quanto intentando-
se hum litigio acerca da dita uniáo, e appel-
lando a parte da Sentença do Juiz Executor
da Bulia em Braga para o Tribunal da Nun-
ciatura, se havia neste já proferido a primeira
Sentença contra o Seminário. Refere o Arce-
bispo em summa as razoes e fundamentos, que
julgava favorecerem a justiça dos Órfãos &c.
Foi este hum dos maiores espinhos que o Pre-
lado teve, e que o obrigou a escrever diversas
Representações; ainda que sempre sujeitando-
se ás permissões da Providencia, segundo o
seu invariável systema de fazer todas as dili-

gencias, que em sua consciência assentava que
devia fazer em qualquer cousa do Officio pas*
toral, e esperar em tranquillidade o êxito.

A respeito dos Seminaristas que tinha era

Coimbra, tendo-lhe eu communicado as boas
noticias que tivera do seu comportamento, me
dizia S. Ex.^: "Tenho alguma satisfação com
a noticia, que V. m. me dá dos meus Orfáos
Conimbricenses, que vejo comprovada por ou-
tras vias. Deos os abençoe, e preserve da cor-

rupção, que he o que tanto receio; e por esse
motivo tardei em dar á execução este designio>

que já de muito tem|)o meditava."
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CAPITULO LXXVL

Undécima Visita»

Humildade, e Caridade do Arcebispo.

IMlo passou também este anno sem Visita da
parte, que lhe foi possível fazella da vasta
JJiocese. Sahio da Cidade antes do meio de
Maio; e na primeira Carta, que depois da sa-
bida me escreveo, e que não trazia data me
diz

:
*'Aqui estou em Villa Real proseguindo

o giro da Visita que desta vez se nâo estende
mais avante, por estar a Provincia muito falta
do alimento para as bestas, e nâo ser compa-
tivel o uso do carro, como no Minho. Volto
logo á Villa de Amarante, e dahi seguindo a
direcção de Basto, me entreterei até o fim de
Junho, querendo Deos. Tenho soffrido assas
eom a minha moléstia habitual; mas traba-
ihando sempre; porque estou convencido que
a dignidade de Bispo não he tanto de honra
como de trabalho. Com tudo, vejo que já me
falta o vigor antigo; o que junto á complica-
çao de CGusas que de Braga estão sempre con-
correndo, não deixa de me amargurar assás^
e de fazer-me a vida pezada. Por tuda seja
líeos louvado \''
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Segoe»se Carta de 12 de Julho, que co-

meça: ''Em fiíii cheguei a Braga: e como acho
muita cousa reprezada, que !ie preciso desem-
baraçar, serei breve. Era Villa Reai 14 dias:

muito trabalho por concorrer gente de algumas
três legoas em circuito ^ e eu bem adoentado.

Desci varejando as montanhas , e fraldas do
Maráo—Amarante—todo o Basto, que ainda

não tinha visitado por miúdo: e como aperta«

va o calor, julguei que bastaváo os dous raezes

de digressão. Graças a Deos ! Parece que o

Ceo abençoou esta Visita; e me confirmo que
he hum dos exercícios mais episcopaes, da
sorte que o pratico (ainda que outros não con=

¥enhào) quero dizer, fazendo consistir o capi»

tal em praticas, e exhortações ao Povo , para

o que levo Cooperadores; oração meotal; con»

fissões; Chrisma; correcções &c, Lerabre-se

do que lhe tenho dito; que ha hum certo in«

stiucto, ou magnetismo das ovelhas para o

Pastor : e isto se manifesta bera claramente

nas Visitações/*

E se este incessante trabalho he muito

para edificar, não o he menos a humilde des«

confiança de si, com que sempre o acompa»

nhava. Era Carta escrita por Novembro desta

anno me dizia: '* Temos jiovo infante; e por

esta occasião grandes despachos, segundo di-

zem : quem me dera hum, por que tanto sus*

piro, ver-me no cantinho da ceiia ! Cada vez

mais aperta o escrúpulo, a amargura, o temor.

Ai de mim ! Não sei para onde me volte: pen-

sava que com a experiência dos annos de go-

verno iria fazendo callo; não he assim ;
antes

com eila estou mais sensível, e temeroso, e o
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animo prosíradissimo. O Senhor se compadeça
de mim por sua infinita misericórdia:"

A que elle tinha com os pobres náo co-
nhecia mais limites que os das rendas da Mi-
tra, como temos visto; e posto que elle dese-
jasse esgotar-se no soccorro dos que tinhâo o
primeiro direito, quaes erao as ovelhas do seu
numeroso Rebanho, nâo pôde o seu compassi-
vo coração negar-se de todo a algumas famílias
que conhecia em Lisboa, e que tinháo implo-
rado 3 sua caridade. Em hunja Carta deste
mesmo aimo vejo as seguintes palavras: ''Já
mandei entregar mais dinheiro ao meu Procu-
rador

;
pois náo he da minha intenção que se

falte a essas esmolas annuaes; e quero sempre
que continuem até o fim da minha vida, a náo
haver circumstancia nova, que faça mudar es-
ta resolução." Algumas destas esmolas eráo
também para pessoas da Província do Alem-
tejo.
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CAPITULO LXXVIÍ.

filtra em novo anno com espirito como novo pa-

ra o desempenho das obrigações pasloraes d

cerca de Ordinandos , e da instrucção tanto

destes, como de todo o Rebanho ^ apezar de

repetidas indisposições na saúde.

Começa o anno de 1803 ponco favorável para

o Prelado no que respeita á sua saúde. Em
Carta de 7 de Janeiro me dizia: "Sinto que

padeça essa moléstia, que como tem passado

por mim, sei he assas trabalhosa. Eu também
com o principio do anno fui atacado de huma
formosa constipação, e dores agudíssimas de

costas, que ha pouco me deixarão; mas ainda

quebrantado por essa causa. Louvado seja

Deos !
" Pelo decurso do anno foi por vezes

atacado de semelhantes indisposições. Pela

Páscoa em 14 de Abril me dizia: "Estimo

que tenha tido Festas muito alegres no espiri-

to ; e no corpo melhor saúde que a minha, a

qual em toda a Semana Santa, e depois expe-

rimentei assas abalada por conta de huma con-

stipação , e ataque de outra mazela antiga;

mas sempre trabalhando, que não ha outro re-

médio/* No principio do mez seguinte me es-

crevia : "A minha saúde sempre complicada
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de mazelas, tributo da velhice; nem já espe-
ro outra cousa : pouco importa que se vá
consumindo o homem velho, com tanto que o
novo se aperfeiçoe: mas he o que por minha
miséria nào succede. Deos se compadeça (i«
mim!" Em Agosto andando em Visita (como
veremos)íambem se lhe ajuntou ao trabalho
moléstia. E antes do fim do mesmo mez me
dizia

: "Eu agora passo melhor da moléstia
chronica; mas o estômago começa aasnear,
como o anno passado : em fim he desterro

;

nào se pode escapar a incommodos/* Ajuntá-
mos aqui estes artigos pertencentes á saúde,
para se poder dar o devido preço ao zelo do
FreJado, que nunca apparece tao ardente, co-mo quando náo cede o trabalho ás enfermida-
des, e á resignação, com que as levava.

Hum dos trabalhos que continuava, e que
mui particularmente o affligia era o dos Ordi-
nandos, que procuravao entrar no Sacerdócio
por caminhos illegitimos, e por consequência
sem vocação. Em Carta dos principios de Fe-
vereiro deste anno me escrevia S. Ex.\' "Veja
se por algum Amigo do Em.mo Patriarca po-
derá noíjciar-lhe a surpreza, em que me tem
posto ver a facilidade espantosa, com que os
Sacerdotes deste Arcebispado ordenados em
l^isboa dolosamente fingindo-se compatriotas ti-
rão Letras Testemunháveis sem limite de tem-
po. Custa-me a me persuadir que S. Em/ sabe
disto, depois de observar nos papeis de alguns
que o mesmo Senhor por seu despacho conce-
de somente três, ou qnatro mezes de absencia-
o que me parece muito acertado; mas licen-
ça gera! he certamente favorecer o dolo, e dei-
TOM. II. gbl-,^
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xslY sempre a porta aberta para as mesmas in-

fracções da Disciplina. Ora veja se pôde con-

tribuir para que se obste a semelhante absur-

do." Pelos íins de Agosto me repetia : "Con»
tinuâo sempre a prodigalizar-se em Lisboa Di-

missorias indefinidas aos Sacerdotes deste Ar-
cebispado, que ahi se ordenarão fingindo-se

domiciliários do Patriarcado: a cada passo se

me apreseotáo: náo posso persaadir-me que o
£m.™o Patriarca seja sabedor disto, que he
eeríameote canonizar a fraude, e abrir a porta

a muitas desordeus. E finulmente pelos fins

de Setembro me dizia: "O Senhor Patriarca

me escreve desculpando se por ter continuado

a admittir a Ordens Súbditos desta Diocese

sem Dimisáoria, e pelo mesmo titulo do fingi-

do patriotado, o que diz tem feito com insi-

nuação do Principe Regente , . . Elle se quei-

xa de alguns Bispos residentes na Corte poi'

terem ordenado alguns dos meus súbditos sem
expressa determinação sua : em lugar destes

queixumes quizera eu se lhes fizesse impor a

pena dos Cânones. Lá lhe respondi ; espero

singularmente que elle me insinue o modo

,

com que me devo portar com os novos Sacer*

dotes, que me apreseiitão Dimissoria indefini-

da/" &c.
Quanto á instrucção, e edificação do seu

Clero, e Povo já vimos no Cap. XX. deste Li-

vro que hum dos meios que buscou foi o dar

á luz as Vidas, e Escritos dos seus Veneráveis

Antecessores S. Martinho , e S. Fructuoso.

Vários embaraços fizerão com que só por este

tempo se concluisse a impressão da de S. Mar-

tinho com os seus Opúsculos. Em Carta da-
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íada de 21 de Março deste anno me dizia S.
Ex. : Hontem 20 do corrente, dia em que a
Igreja celebra a Festa do grande S. Martinho
Bracarense, tive o gosto de receber o 1." Volu-
me da nossa Obra: Já me quiz parecer singu-
lar providencia : logo de tarde fui a Dume
agradecer-ihe, e pedir-lhe a benção para mim,
e para a mesma Obra, a íim de que dalli re-
sulte alguma gloria a Nosso Senhor. Pelo
pouco, que tenho lido estou muito contente,
até da edição que ficou linda; bella ordem, e
caracter &c. Que Bispo ! Que máximas inspi-
radas aos primeiros Monges de Dume ! Que
zelo, que uniáo daquelles Santos Prelados l

Fortes saudades se me atêáo no coração! Ou
antes quasi que desanimo, e perco todo o vi-
gor do espirito vendo-me táo afastado daqueli-
ia perfeição, e sem esperança de lá chegar:
mas quero confiar na protecção do nosso Após»
tolo, que cuidarei em ser daqui por diante o
que não tenho sido até agora." Não lhe deixa-
va esta sua humildade advertir que ao passo,
que só procurava apresentar hum exemplar de
Prelados neste seu Santo Predecessor, era elle
outro vivo, e presente,

8eguia-se não só concluir a impressão do
€odigo dos Cânones do mesmo Santo; mas a
Vida e Regras de S, Fructuoso, para a qual
«e não descuidava de subministrar os subsidios
que estavão ao seu alcance. Vejo em Carta de
2 de Maio: -Fallei a Peixoto, que he o tombo
de Braga, para que fizesse a averiguação re-
commendada relativamente a S. Fructuoso :

iicou em trazer-me algumas espécies, que jul»
go de pouco poderão servir, por não haver por

Bbbb 2
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aq«i outras, que náo tragáo esses Livros. Ve-
í-eQios o que descobre, e ciarei conta." E na
Carta seguinte, que he datada de 16 do nies-

mo mez, dizendo me que me enviara o pouco
que se havia achado, e que no Convento de
íS. Fructuoso de Braga nada existia memo-
rável ; accrescenta : "Agora faz-se preciso,
que me diga se quer algumas noticias histó-

ricas sobre o Rito Bracarense desde o seu
principio, com as alterações que tem soffrido.

Como Peixoto, e os dons Sócios, que traba-

lhão na reforma do Breviário tem apontado va-

rias espécies a este respeito, poderá fornecer»

se alguma cousa que faça geito
;
porém deve

V. m. declarar-se mais: ou se quer somente
alguma relação do Rito actual, individuando
a forma delle (1). Lembra-me que náo será

máo juntar a Regra, que escreveo S, Fructuo-
so para os seus Monges, com algumas notas."

Em Carta do 1.° de Agosto dizia : "Diga-me
em que alturas vai a Obra: não esqueça bor-

rifalla de algumas gotinhas de unção, quanto
soíFrer a natureza do objecto: dá isto huoi

grande valor aos escritos desta ordem ; e não
importa que substitua alguma parte da erudi»-

ção, que bem compensada fica." A repetição

de taes recommendaçòes bem mostra o espiri^

to, de que elle estava animado quando procu-

rava estas producções. E na ultima Carta des-

(1) Com eíFeito foi-me remettido hum extenso Dis-

curso escrito por Ignacio José Peixoto, devidido em duas
Partes: 1.^ sobre a origem, e antiguidade do Rito, Re-
za, e Breviário Bracarense: 2.^ Da necessidade da re»

forma do Breviário Bracarense actual.
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te anuo, focando-me no mesmo assumpto, me
dizia: ^^Segiindo vejo na sna Carta, teremos
huma peça muito curiosa. Ainda bem que o
Senhor lhe dá saade, e tempo para fazer este
bom serviço á Igreja Bracarense, ou antes a
toda a Lusitana/' Este escrito nao chegou
elle a ver, por náo esíar ainda acabada a im-

vJ)ressáo, quando Deos o levou para si. Vio
porém o 2.° Tomo pertencente a S. Martinho,
e que contém o Código dos Cânones; a respei-
to do qual me dizia em Carta de 21 de Março
de 1804: "Espero com anciã o exemplar do
2." Tomo da nossa Obra, que penso ha de ser
interessante para avivar nos espiritos as luzes
da antiga, e sá Disciplina, que parece se vâo
extinguindo de todo.'' Este era o seu ponto,
li em Carta de 4 de Junho escrita da Visita
me dizia

: "Náo obstante o trabalho da Visita,
que segundo o systema que agora prosigo, he
assas enfadonho, e dá lugar para bem pouco
mais, tenho lido huma grande parte da nossa
Obra, a qual recebi na véspera da partida de
-Braga. Está hum escrito muito trabalhado, e
de grande erudição; donde pôde resultar fru-
cto vantajoso á igreja: assim haja quem o
queira ler com reflexão; mas he o que duvido
em tal século, como o presente: nao importa ^
tocara reservado para dias mais felizes." Tenho
trauscnpto isto; porque hum voto tal he mui-
to para estimar e conservar.
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CAPITULO LXXVÍIÍ,

Duodécima Visita»

Outros trabalhos pasioraes com qtie remata este

anuo.

C^OMO o zelo do Arcebispo era táo illumina-

do, nas mesmas devoções qiie desejava pro-

mover sempre se dirigia ao que he solido, e

segundo o espirito do Evangelho. Em Carta

de 16 de Maio me escrevia: "Aqui andáo os

meus Braguezes todos afervorados com as Fes-

tas, que pertendem fazer por occasiâo da mu-

dança do Senhor do Monte para a sua grande

Jgreja : sáo famosos nisto de decorações ; mas

eu quizera-lhes mais de culto em espirito, e

verdade/* Ao tempo que elles andavào nestes

cuidados, se dispunha o Prelado para a gran-

de devoção de visitar as suas Ovelhas: pois me
dizia em Carta de 26 do mesmo mez: "Passa-

da a Função do Senhor do Monte parto para

a Visita, indo principiar a Melgaço, e depois

descendo ao longo do rio Minho.'* &c.

Com effeito náo tardou muito em sahir

:

pois que escrevendo-me já de Braga no 1.* de

Agosto diz : "Dous mezes menos 4 ou 5 dias

consumi nesta digressão que foi assas traba-
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Ihosa por conta do nimio calor, e alguma mo-
léstia que me opprimio, especialmente no pri«
meiro mez : porém (graças a Deos) sempre
trabalhei, e os meus dous Companheiros, ma-
nha e tarde. Cada vez mais me convenço que
sao muito úteis estas Visitas da forma que te-
nho adoptado: mas já me vào faltando as for-
ças; e acho em mim huma grande differença
depois que passei dos 60 annos, ou para dizer
melhor, depois daquella grande enfermidade,
que padeci, fiquei muito quebrado: iremos
com tudo enchendo a medida do modo possi»
vel."

A sua sempre era mais crescida que as
de muitos outros ainda assistidos de maiores
forças. Entre outros cuidados pastoraes, fare-
mos aqui menção de duas Respostas, que deo
pelos fins deste anno ao Núncio Apostólico^
huma sobre Dispensas de compatriotado, e de
Letras testemunháveis do Ordinário; outra so-
bre Dispensas de residência. Na primeira sen-
do-lhe reniettido pelo Núncio hum Requeri-
mento de certo Ordinando, que requeria as
sobreditas Dispensas, para poder receber as
Ordens em Diocese alheia, responde o Arce-
bispo que quanto á Dispensa de compatriota-
do: "OuoSupplicante se acha com animo sin-
cero de residir naqueile território, verificadas
todas as circumstancias, que segundo o Direi-
to m L. Cod. de htcolis devem concorrer para
se poder julgar o domicilio estável, e fixo • e
neste caso parece inútil, e absolutamente d^=
necessária a Dispensa; pois que o titulo de
domicilio, ainda que em outro tempo pouco
conhecido pela Lei Ecelesiastica he hoje hum

lê
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dos três legítimos, que habilitáo o Bispo para

conferir as Santas Ordens como próprio Ordi-

nário. Mas se peio contrario lhe falta este ani- ^

mo, e o Ordinando busca aquelle expediente

só para illudir o exame, e o juizo do seu Pre-

lado, e para escapar ás outras diligencias, que
este em consideração dos Sagrados Cânones,

e máximas dos Santos Padres julga mais con-

Yenientes ao dito íim
;
quem dirá que a Dis-

pensa tem aqui lugar, e náo vem a ser antes

fautora, e administra do dolo, da fraude, e do
perjúrio? A Dispensa seria então ferida de

huma nullidade radical, e absoluta, não só

por falta da necessidade, ou utilidade da Igre-

ja, que a deve sempre acompanhar; mas ain-

da pelos grandes males, que occasionaria. Eu
que tenho sido testemunha ocular de muitos

delles, pudera tecer aqui huma longa série

destes damnos funestissimos, que cada dia se

vão multiplicando na rainha Diocese com a

chegada de tantos Súbditos, que não buscarão

outra via para ascender ao Sacerdócio/' &c.

E passando a fallar da Dispensa das Letras

testemunháveis :

"Sabe V. Ex.' (diz) perfeitamente que a

aulhoridade dos Bispos se por sua origem so-

be até Jesus Christo , em sua applicação se

estende a iodos os fieis das suas respectivas

Dioceses, Successores dos Apóstolos, Depo-

sitários da Fé, do governo da Igreja, e da in-

strucção, particularmente com respeito áquel-

las almas que lhes estão encarregadas; Senti-

iiellas postas pelo Espirito Santo para vigiar

sobre o seu rebanho ; a Igreja de cada hum fi-

gurada debaixo de differentes emblemas, já se
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representa como huma Família, de que o Bis-

po he Pai
; já como hnm Reino, de que elle

he Pfincipe ; como hum Navio de que he Pi-

loto; de hum Campo de que he Lavrador; de
huma Vinha de que he Cultor. Ora segundo
estes princípios, que parecem innegaveis, sáo

os Bispos Juizes necessários, e essensiaes das
suas igrejas particulares; e a sua administra-

ção hum objecto immediato de Direito Divino,

que se lhes não deve alterar, em quanto elles

a reguíáo pelas Leis santíssimas dos Cânones :

e como neste exercício episcopal a Ordenação
dos Ministros inferiores não deixa de ter huma
parte considerável, daqui vem que desde os

primeiros séculos da Igreja, assim entre os La-
tinos, como entre os Gregos, o Bispo somente
foi reputado por Ministro ordinário do Sacra-
mento da Ordem ; e consequentemente para se

evitar a confusão dos limites , determinou a
Igreja pelos seus Cânones, que nenhum Bispo
ousasse perturbar o seu Collega, exercendo
os direitos da Ordenação com os Súbditos dei-

le sem licença, e testemunho expresso da ap-

provação do mesmo ; determinação luminosa,
e suujmamente justa ! Por quanto de quem
deve ser mais conhecida a sufficiencia, e a ca-

pacidade do Súbdito, do que do próprio Pas-
tor ? Quem tem mais interesse do que elle em
que não sejão admittidos ao Sacerdócio os

Sujeitos indignos ? Quem pode calcular com
rnaior acerto o número preciso de Sacerdotes,
que reclamão as necessidades do seu Povo?"

Mas ainda que seja verdade que hum Bis-

po não pôde ordenar o Súbdito estranho sem
approvação, e testemunho Canónico do pro^

TOM. II. CCCC li
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M>

pno Ordinário, poderá talvez fazello por vir-
tude do Ivescripto Apostólico, que dispense
naquella clausula?" Responde enláo com as
palavras do Concilio Trideiitino Ses. 23 Cap. 8
de Reform.—com Declaração da Congregação
ao mesmo Cap.— com Determinações de Ur-
bano VlíL

, e de Inoocencio X.—^com Decre-
to da Assemblea âo Clero Gailicano de 1657,
renovado na de 1665: e diz : "Concluo que á
vista do que íica ponderado nao pode o meu
voto ser outro senáo que V. Ex." tanto a este,
como aos mais que períeiídem semelhantes
graças da Sé Apostólica, lhes faça entender,
que náo devem sem motivo desviar-se da via
trilhada das Leis da igreja; que recorráo ao
seu Prelado Ordinário, o qual náo he tão des-
humano, como o querem í gurar alguns espiri-
tes avessos ; na persuasão de que sendo o seu
requerimento livre de dolo, e por outra parte
fundado em justiça e verdade, hão de ser at-
tendidos; assim como tem sido outros m-uitos
em iguaes circumstancias/*

A segunda Resposta era sobre o Reque-
rimento de certo Parocho, que tendo alcança-
do Rescripto Apostólico para se ausentar da
sua Parochia por motivo de moléstia, havia^
mais de cinco annos, pertendia renovação, ou
prorogação de tempo. Depois de responder o
Arcebispo em summa sobre os motivos, em
que se fundava o Supplicante para continuar
a não residir, prosegue assim : "Agora apro-
veitando esta occasião, seja-me licito commu-
nicar a V. Ex.'' huma espécie, que ineessante-
niente afílige o meu espirito, suscitada não sei
se diga por hum zelo falso, ou verdadeiro; q^e

I /
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de tudo me deve fazer recear a convicção, qu«
tenho da minha profunda ignorância. Ah! Se-

nhor, tantas Dispensas de residência que estão

manando da Cúria Romana! E Dispensas táo

amplas, e exóticas de annos^ e annos ! E Dis-

pensas sem preceder o devido exame sobre as

caus.as ; deixado todo este negocio á discrição

dos Requerentes! Como se os Pastores (por

que destes particularmente he que fallo) fos-

sem todos santos, todos de huma consciência

meticulosa e pura, que sabe dar o justo valor

ás cousas Divinas; todos em fim, como dese-

ja o Sagrado Concilio Trideníino (Ses. 6. Cap.

1 de Reform.) verdadeiramente dignos do mi-

nistério ; cuja vida passada sempre nos louvo-

res de Deos, e exercícios de piedade dê hum
claro testemunho á sua virtude; e náo se visse

jselo contrario, segundo ahi lamenta o mesmo
Concilio^ a Igreja cheia de Pastores, ou antes

mercenários , que pondo em esquecimento a

sua própria salvação, e preferindo a terra ao

Ceo, só buscâo pretextos para escaparem im-

punemente ao pezo de huma Lei qee os mor-
tifica , e viverem mais ao largo. OJi tempos !

Oh costumes !

Mais de trezentos Bispos congregados em
Sardica declaráo solemnemente que hum Pas-

tor náo pode prolongar a sua absencia mais de

três semanas; e ainda isto só a fira de proteger

os pobres , os Orfáos , e as viuvas." &c. Diz
entáo que poderia ai legar muitos outros Con-
cílios como o de Antiochia ; o Concilio in

Trullo ; o de Francfort; o de Constantinopla

;

hum de Londres; as Decretaes do Papa Gre-

gório IX. ^ o Gandlio de Constança; mas in-

cccc 2
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âiste particularmente nos Decretos do Concí-
lio Tridentino a respeito da residência dos
Pastores, e continua assim : "Quem pois ten-
do presente aos olhos da alma o que fica ex-
j30sto poderá ver sem amargura a prodigiosa
liberalidade, com que hoje se facilitào as Dis-
pensas da residência? Náo parece que estas
Santas Leis da Disciplina tem perdido todo o
seu vigor, quando se observa por huma serie
perenne de factos, que para alcançar aquella
graça náo precisa o Parocho senáo de fazer a
supplica

; e quando muito especalía de algu-
mas Attesíações, que nunca se recusão, e por
isso mesmo sempre equivocas, e suspeitas,,
por serem produzidas pelos Requerentes? On-
de está aqui aquella discuçáo, aquelle exame
maduro, e circumspecto, que requerem os Ga-
Bones para se poder julgar seguramente da le-

gitimidade das causas > Oh ! Quando acabará
a Sé Apostólica de comprehender a fraude,
a malicía que de ordinário acompanhao estas
Supplicas, e outras de semelhante natureza?
Quando acabará de conhecer os males incrí-
veis que soffrem as Igrejas por causa da ab-
scencia dos seus Pastores, e o perigo, a que
as almas ficáo expostas sendo abandonadas
dos que devem vigiar continuamente sobre a
sua salvação ?"

*'Não queres que hum Parocho, que so-
fre na sua Parochia por conta da intemperança
do clima, ou de outra qualquer sorte, tenha o
desafogo de absentar-se delia por algum tem-
po, a fim de prover á sua saúde? Se eu hou-
vesse, Senhor Ex.mo^ de declarar com fran-
queza o que sinto em meu coração, diria; que
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constando que o Soberano Paátor deixou gos*-

íosaniente o Throno da sua gloria para vir a
esie mundo no meio do ar corrompido do pec-
cado a buscar a sua ovelha errante com penas,

e fadigas incriveis , parece muito justo que
aquelle, que substitue o seu lugar na Paro^
chia^ procure váos pretextos para se retirar

delia, taes como sáo seguramente hum ar pou-
co sadio, ou hunia situação desagradável?
Diria, que se o Apostolo S. Paulo, o modelo
de todos os Pastores, punha a sua força, e o
seu valor no soífrimento das próprias enfermi-

dades ; se elle achava alegria, e satisfação nas
maiores necessidades da natureza, contando
por primeiro caracter do seu apostokdo o
amor que tinha aos trabalhos; como poderá
hum discípulo julgar que lhe he permittido
ausentar-se do próprio rebanho, e andar cor-
rendo diíferentes lugares em busca de remé-
dios, e de médicos só a íim de prolongar hu-
ma vida que elle tem consagrado a Jesus Chri-
sto, e cujos instantes devem ser empregados
no serviço das almas, que elle abandona? Di-
ria; que depois de hum Parocho se unir á sua
Igreja, e se encarregar dos seus interesses es-

pirituaes, he preciso que elle renuncie á sua
qualidade de esposo, ou que a guarde, e lhe
assista como ella merece. Que conceito faria o
mundo de hum homem, que recuzasse habitar
com a sua esposa só porque a sua presença^
lhe não era agradável, ou porque ahi experi*
mentava alguns incommodos?"

"Porém eu náo digo tanto ; nem o estado
presente das cousas poderia já soíFrer a seve-

Hdade destas máximas: só quizeraj e eom an«

'

I
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•cia entraiibaTel do meu coração o desejo, que
se guardasse huma justa medida ua distribui-

ção destas graças ; que se náo concedessem
jamais sem precederem os devidos Informes
de Médicos, e outras pessoas de sao conselho,
por onde conste, que o ar do paiz faz táo ter-

riveis impressões sobre o temperamento do Pa-
rocbo, que o pòe fora do estado de cumprir
com os seus deveres redozindo-o a huma doen-
ça continua, tal que o faça absolutamente inú-

til á sua Igreja, conforme a Resposta que deo
a Sagrada Congregação do Concilio de Trento
sendo consultada sobre esta matéria : em fim
que nâo fosse concedido mais tempo que o
preciso para uso dos remédios ; tudo debaixo
da inspecção do Ordinário ; ao qual parece
justo que assim viesse recommendado no mes-
mo Breve. Tal o objecto dos meus desejos
mais ardentes, e que eu julgo na presença de
Deos se faz muito digno da benévola attençáo

do Supremo Pastor, e dos seus Ministros, pa-
ra se evitarem tantas ruinas e escândalos, que
a Igreja está soffrendo com a praxe contraria.

V. Ex,^ me perdoe esta franqueza ; mas eu
penso que hum Prelado não deve usar de ou-
tro estilo, quando se trata dos interesses de
Peos, e salvação das almas,'*
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CAPITULO LXXIX.

Fruclo, que o Arcebispo colhe das suas enfermi"
éades corporaes ; e como cresce na humilde

descon/iança de si.

xLíNTRA o Arcebispo em novo anno, e em no-
Tos trabalhos, como o foi o que logo nos prin-
cípios experimentou na saúde, dizendo em
Carta escrita em Fevereiro: "Eu acabo de me
sangrar, e tomar alguns remédios por conta de
huma queda que dei, que supposto me náo
quebrou as costellas, mas deixou assas piza-
das, huiíia particularmente, de que ainda con-
servo reliquias de dores, e conservarei por al-

gum tempo. Foi hum aviso para andar prepa-
rado/' Náo eráo só as próprias enfermidadeSj
que lhe avivavao o pensamento da morte, que
elle trazia táo presente. Em outra Carta fazen-
^o menção da morte de huma pessoa, qua am-
bos muito conhecíamos, me diz: "Pasmo,
meu Amigo, de ver tantas mortes, e mortes de
pessoas muito mais moças do que eu: ás vezes
digo me a mim mesmo : e eu para que fico

aqui? Ora queira Deos que nào seja para jun»
tar mais thesouros de ira para o dia da ira!

Forte receio tenho de que isto me aconteça

;

porque vejo multiplicar-se com o numero dos^

i
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dias o das rainhas ingratidões, e infidelidades.!0 Senhor se compadeça de mim por sua infi-

j[ {
nita misericórdia. '* Nunca estas lembranças
eráo desacompanhadas do humilde conheci-
mento de si, de que a cada passo nos dava li-

ções. Em outra occasião me dizia (fallando-me
em eu me achar nos ares do campo) o seguin-
te : ''Eu náo sei o que isso he; que nem se

quer tem aqui os Prelados huma pequena
'

quinta para tomar algum desafogo; o único
que tenho, he o das Visitas; mas esse quão
atribulado? Nào importa: são dous dias; e
esses vào talvez a concluir: de treze Irmãos
que éramos nenhum chegou á minha idade; e
penso que nem Pai, nem Mái ; 64 feitos: cau-
sa=nie admiração ter já vivido tanto; e se não
fosse o justo pavor que tenho da conta ; nem
as Exceilencias, nem as rendas da Mitra me
impedirião de dizer bem do intimo da alma :

—
Cupio dissolvi;-^ pois, como todos vem, não
está o mundo para se lhe crear apego."

Mas se oeste temor da conta mostra sem-
pre cora edificação o Ínfimo lugar em que se

considera; ainda parece que isto mais sobre-

sahe em o que se pôde chamar a pedra de to-

que da humildade, quero dizer, em recear

commetter defeitos, e erros no seu officio pas-

toral; e pedir advertências a quem estava bem
longe dos seus talentos, e virtude. Começava
huma Carta, que me escreveo, em occasião de
lhe tardarem as minhas, por estas palavras:
*' V. m. já se não condóe do Amigo, que suan-

do , e gemendo , e mesmo tropeçando a cada
passo debaixo da sua cruz, lhe merece toda a

compaixão. Porque me não adverte dos defei*
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tos que por lá ouve dizer da minha admnistra-
ç ío, para me emendar delíes, se forem verda-
deiros ? Porque ainda me nào inspira alguma
cousa, que julga conveniente afim de eu dar
boa conta do grande negocio, de que estou en-
carregado ? Ora guarde essa mudez politica
com quem lhe parecer, nao sendo o Amigo ve-
lho, íiel, e sempre leal, com quem deve ser
franco. "O mesmo se admira em outra Carta,
em que responde a huma minha, na qual eu
íhe enviara inclusa copia da que escrevera ao
Santo Padre Pio VIL acompanhando a offerta
de hum exemplar da Vida, Opúsculos, e Có-
digo de S. Martinho Bracarense por persua-
são do Núncio Caleppi. Ora sendo este traba-
lho procurado pelo nosso Arcebispo, succes-
sor do Santo , e bem digno , como podia eu
deixar de dizer alguma palavra a seu respeito?
E poucas foráo ; nem o género do escrito con-
sentia maior extensão (1). Com tudo ao lê-las
se escaldou a humildade do Prelado

^
pois me

dizia: "Gostei muito da Epistola ao Santo Pa-

(1) Eu apenas dizia: « Nemo nescit quam magnum
«« Bracharensis Ecclesi^ lúmen olim fueiit Sanctus Vir
*« Martinus, Dumieusis dictus : desiderabatur tamen apud
'-' nos et justa rerum gestarum tanfi Viii historia, et exi-
*« miorum ipsius Opusculorum editio. Hoc maxime do-
«* lebat Excellentissinjus Bracharensis Archiepiscopus, di-
•* gnus sane Sancti Viri Successor, ac cum ApostolicL
«' sevi Pontificibus meritò comparandus. Eo igitur sua-
««dente, et auxilium praebente illud opus iibentissimè
"suscepi &c." Nem a idéa, que eu dava a Sua Santida-
de do merecimento do Arcebispo, lhe era nova; pois na
resposta que teve a bondade de me enviar, ainda antes
de lhe chegarem os Livros, me diz: " In luis adnotatio.
*« nibus nibil non plurima commendatione dignum in-

TOM. II. pddd
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dre, que me parece assas judiciosa, e corre-

cta, excepto em hum lugar, onde faz espécie

que tendo V. m. as mais justas idéas dos gra-

Tissimos deveres do Episcopado, se enganasse
tão grosseiramente na applicaçào delias : por
isso dizem muito bem que o amigo he Juiz
suspeito. Ai ! Quanta difíerença entre as par-

tes desta comparação ! Eu a vejo; eu a sinto

melhor que ninguém ; e he o que me faz tre-

mer de continuo, desejando azas de pomba?
para voar a algum retiro ; e ver se de alguma
sorte acalmo este susto tào fundado: V. m. as-

sim o rogue a Nosso Senhor nos seus Sacrift-

€Íos/'

*« ventura iri, ex eo persuademur, qnòd Veuerabilis Fra*
*' ter Archiepiscopus Bracharensis, quera ob eximias ejus
^* virtutes plurimi tacimus, tibi auctor ad hoc opus su=»

" scipiendum, adjutorque ad evulgandum extiterit."
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CAPITULO LXXX.

-Cmitinuão cuidados, e trabalhos acerca de Or»
dinandos, e Impetrantes de Benejicios,

X ASSEMOS destas lições de humildade ás do
zelo apostólico; pois que táo bem sabia alliar

estas duas virtudes. Huma das cousas que
aaeste anno continuou a dar-lhe assas mortifica-
ção foi a falsificação de despachos , que apre-
sentaváo frequentemente os Ordinandos. Em
varias Cartas se me queixa deste attentado, e
lue pede que faça ver ao Senhor Patriarca
alguns despachos de S. Em." desta natureza,
que lhe haviáo sido apresentados, e que me
remettia, por lhes achar indicios de falsidade,
Logo no primeiro que me enviou, depois de
me fazer a dita recommendaçao, accrescenta-
^a: "No caso que a rubrica seja fingida, bom
seria formalizar-se hum auto na Camará Pa-
triarcal , e ser-me remettido

, para nào ficar
jmpunido este crime, e evitar-se o progresso
da desordem que segundo creio está assas
adiantada. Causa horror a multiplicidade, que
yai apparecendo destas ficções cora respeito
á minha rubrica

; e porxjue nào succederá o
mesmo com a do Senhor Patriarca ? Pelo
menos tenho observado bastantes motivos de

Dddd 2
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desconfiança era alguns dos seus despachos, e
do Arcebispo de Lacedemonia." E niío se en-
ganou

; pois vejo em Carta, que me escreveo
pouco mais de hum mez depois da precedente,
estas palavras : "Com a certeza da falsidade
daquelles despachos do Senhor Patriarca, e
Arcebispo de Lacedemonia venlio no conheci-
mento de que muitos outros terão sido falsos

;

e eu anginho: mas serei mais circumspecto pa-
ra o futuro. Causa espanto ver até onde chega
a malícia! E cada vez a peior. Deos tenha mi-
sericórdia de nós." Dahi a hum mez ainda me
enviou outros taes despachos a fim de se fazer
a mesma averiguação: e em outra Carta pos-
terior á da dita remessa me dizia: "Continuào
as falsidades dos despachos : ahi estão prezos
HO aljube três Sacerdotes; e hoje ou á manha
chega outro, todos comprehendidos no mesm®
crime indicado pelosignal que V.m. significou."

Por outra parte se via atanazado com re-

querimentos para Dimissorias, ou Licenças de
ausência do Arcebispado. Eu mesmo me nâo
podia alguma vez eximir de lhe dar este enfa-

do, sem embargo de termos ajustado o nào me
encarregar de semelhantes Requerimentos :

mas concorriào ás vezes circumstancias, que
faziáo necessária a resposta immediata de Si

Ex.^ Assim vejo que aconteceo por este tem-
po

;
porque em Carta escrita em Maio deste

anno me dizia: "Os dous Pertendentes a Or-
dens, por quem V. m. falia, segundo me con-
sta, nào tiveráo outro designio nesta jornada á
Corte senão o de pilharem a sua Ordenação
subtrahindo-se aos exames, e ás outras dili-

gencias que tenho determinado para semelhan-

«t
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te fim, e ainda de alcançarem Benefícios pífi-

gnes á força de empenhos. Agora julgue V. m.
se pede a razáo que eu condescenda com a
sua vontade. Diga a quem os favorece que ve-
nhào para Braga; e dando me provas suífi-
cientes por onde eu conheça que tem legitima
Tocaçào, náo duvidem os haja de admittir;
porque em fim sendo hum mero administrador
destes bens espirituaes, verificadas certas con-
dições impreteriveis, náo posso, nem devo re-
cusallos aos que os soliciíào." Em outra Carta
vejo as palavras seguintes: "Vai o Requeri-
mento do Padre N. com licença de hum anno
para estar ausente do Arcebispado; e conten-
te-se: que Letras testemunháveis nào lhas dou:
teve o desacordo de estar dizendo Missa seis
mezes sem ter a idade competente com huma
Certidão falsa." &c. E em outra: "Espero pe-
ias informações, que mandei tirar desse Per-
tendente familiar do Bispo de N. , que hâo de
tardar por conta da distancia : só reparo que
não requer como familiar, mas como pertendi-
do compatriota do Patriarcado : já se sabe •

pretexto para escapar ás diligencias medias
que requeiro nos meus Ordinandos, e pilhan-
do-se ordenado ei-lo na sua Terra. Eorte per-
seguição

! E mal sabe V. m. o damno que elía
tem causado a esta Igreja; porque tem sido
grande numero

; e maior seria se o Em mo Pa.
triarca se nào puzesse têzo ás minhas instan-
cias.

Deixo ainda outros casos semelhantes *

mas nào devo omittir o que a respeito de Dis-
pensa para pluralidade de Benefícios de resi-
aeiicia teve eile occasiào de escrever em Res-
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posta a bum Aviso, que recebera da Secretaria

d'Estado para ioforniar acerca de certo Re-

querimento, ern que intervinha buma Dispen-

sa desta natureza. Depois de responder pelo

que pertencia ao facto, e ás circumstancias do
Requerente, continua assim : "Por outra par-

te consta que esta espécie de Dispensas não

be nova. O Santissimo Padre como Senhor

dos Beoeficios ha muitos séculos, que as cos-

tuma fazer^ dispensando na mencionada plura-

lidade; de maneira qoe não ha em Roma du-

vida a este respeito, que náo seja sobre a ques-

tão ; se aquelle, que consegue a Graça, fica

.desobrigado de residir em hum e outro Bene-

ficio
;
questão, que já se decidio, declarando-

se que o deve fazer no mais digno. Eu me sus-

pendo aqui para ver se descubro a via
,
por

onde esta Jurisprudência entrou na Cúria Ro-

mana ; mas confesso a V. Ex.^ que se a procu-

ro nos Cânones antigos , nos Decretos , nas

Cartas, e Resoluções dos Papas que honráo a

Religião, e os nossos Altares, nos Padres da

igreja de todas as idades, nos Theologos, e

€anonistas mais puros, e mesmo na sã Filoso-

fia , absolutamente a náo diviso; antes pelo

contrario todo o fundamento para julgar que o

uso de semelhantes Dispensas he hum costu-

me, ou para dizer melhor, bum abuso intole-

rável introduzido naquella Cúria a favor das

Decretaes falsas de Isidoro, e das pertenções

exóticas dos Theologos Ultramontanos. Se

bum simples Informe permittisse a extensão

de hum arrazoado juridico, eu elevaria esía

proposição quasi a hum gráo de evidencia;

mostrando ao mesmo tempo que Jesus Cliri&to
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náo deixou no mundo poder para dominar a
Igreja; mas para a reger, e governar com pru-
dência, e discrição: que o Papa náo he Se-
nhor dos Benefícios Ecclesiasticos, para dis-
por delles a seu arbítrio; mas hum mero ad-
iBÍnistrador sujeito a certas Leis impreteriveis;
por conseguinte que náo pode fazer estas, e
outras iguaes Dispensas, senão quando o exi-
ge hum tal interesse da causa publica, que re-
pare sufficientemente o damno g-eral da Disci^
plina; e que fazendo-as de outra maneira obra
com excesso do poder ; dissipa, e nào edifica,
segundo a frase de S. Bernardo; e as mesmas
Dispensas sáo feridas de nullidade na sua raiz."

**Eis-aqui o que eu poderia mostrar pelos
monumentos mais respeitáveis da Disciplina,
e pelos melhores Theologos, e Canonisías, seni
deixar de numerar entre estes alguns dos mais
sábios

,
e abalisados Ultramontanos : taes os

dous illustres Purpurados Contarini, e Sado-
Jet, com os outros Sócios Arcebispos, e Bis-
pos, que na celebre Congregação estabelecida
por Paulo 111. para saber os meios de refor-
mar os abusos da Igreja, assim se explicarão:
—Santissimo Padre, ha Theologos, ou antes
vis aduladores, que tem ousado sustentar que
o Soberano Pontifice he o Senhor de todos os
Benefícios; donde se segue, conforme o que
elles pertendem, que o Papa pode nesta ma-
téria tudo o que lhe agrada: e he desta origem,
Santíssimo Padre

, que tem brotado tantos
abusos, e tantas enfermidades perigosissimas,
que hâo reduzido a Igreja a hum ponto, que
a sua cura parece quasi desesperada.—Taes o
douto Paaormitano, a luz do Direito Canoiíi-
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CO, o qual diz assim :-—AqaelIe que possue

mais de hum Beneficio com Dispensa do Pa-

pa, pode muito bem considerar-se em seguran-

ça diante da igreja militante, mas náo da tri-

unfante; porque em verdade náo he dispen-

sado por Deos, cujas Leis sáo imrautaveis-rí^

(In Cap. Dadam de Elect not. 26.) O sábio

,

e pio Cardeal Belarmino, náo obstante ser hum
dos mais zelosos defensores dos Direitos Pon-

tifícios, falia desta sorte nas instrucçòes a seu

Sobrinho :-- He preciso que advirtais que as

Dispensas, que se alcançáo do Papa para pos-

suir muitos Benefícios , náo sáo boas senão

diante dos homens, e náo diante de Deos—
(Epistol. ad Nepot. contr. 6.) O Cardeal To-

ledo, que se náo poderá chamar Casuista mui-

to rigoroso :— Eu confesso (diz este sábio ho-

mem) que paYa possuir mais de hum Benefi-

cio, quando no Tribunal exterior fosse bastan-

te a Dispensa do Papa, ella o náo era certa-

inente no da consciência diante de Deos.— (L.

5. de insiruct. Sacerd. C. 8. n. 4.) O peccado

mortal (diz o Cardeal Caetano) náo he escusa-

do pela Dispensa do Papa
;
porque esta Dis-

pensa recahe somente sobre o Direito Positivo,

e náo sobre o Direito Divino, e moral, a que

a pluralidade dos Benefícios he directamente

opposia—fIn sum, verh. Benejic. n. 9.) Observe

V. Ex.^ que eu náo cito expressamente senão

os Theologos, que tem escrito em Roma; que

alli tem feito imprimir as suas Obras, as quaes

liáo passado pelo exame rigoroso dos que sus-

tentáo os Direitos Pontifícios ; a fim de que se

veja que náo he este hum sentimento particu-

Ur dos Theologos Citrampntanos, ou de a\-
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guns ontros, que fazem gloria de diminuir n
authoridade da Sé Apostólica; mas até da-
quelles mesmos que mais costumào exaltalla."

"Depois disto que posso eu informar a
Sua Alteza Real acerca da pertençào do Re-
verendo N. ? Dizer que se deve executar hum
Breve, que o absolve da residência do primeiro
Beneficio, quando não vejo alguma causa pu-
blica daquellas, que os Cânones requerem pa»
ra legitimar semelhantes Dispensas; ou antes
quando vejo que a causa aliegada se reduz to-
da á própria vantagem do mesmo Supplicante*
o que («egundo S. Thomaz Quodlibet 9. art. 5.)
longe de diminuir a deformidade que se invoí-
ve na pluralidade dos Benefícios, pelo contra-
rio a engrossa incomparavelmente; e além dis-
so quando vejo concorrerem ainda nesta Dis-
pensa náo poucas circumstancias odiosas, co-mo sáo a expressa opposiçâo á mente dos San-
tos Instituidores, a diminuição dos Ministros
£ consequentemente da pompa do Culto Divi^
no; e o novo pezo, que recahe sobre às outros
membros do Cabido com os officios privativos -

dos Coadjuvados
; por náo fallar agora nos

damnos incalculáveis, que este talvez primei-
ro mas sempre funesto exemplo vai attrahir á
Igreja Lusitana ; como, digo, poderia aconse-
lhar hum tal arbitrio, sem ferir a minha con-
sciência que o reprova altamente ?

"

"Pois entào havemos d^ negar esta au-
thoridade á Santa Sé Apostólica? Nào he di-
Jiiinuir o poder, que ella tem sobre os Benefí-
cios? Náo he faltar ao justo respeito, que lhe
convém ? Eu respondo, servindo-me das enér-
gicas palavras, que o meu Venerável Prede-

TOM. II, Eeee
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cessor Bartbolomeu dos Martyres nao teve re-

ceio de proferir diante da Asseinbléa Tridenti-

na:—De que serve á Igreja (diz o grande Pre-

lado) fazer excedentes Regras em seus Concí-

lios Geraes, se depois ellas se nào observáo

por virtude das Provisões de Roma! — Ah!
Quem poderia ouvir sem dor, e sem horror es-

ta palavra escandalosa, que alguns tem ousado

defender, e ainda defendem, que. o Papa he

Senhor, e náo Dispenseiro dos Beneíirios ; è

que eile os pôde dar como, e a quem lhe agra^

da? Esta proposição nào he táo perniciosa M
almas, como he falsa em si mesma? £ quèiii

emprenderá sustentalla se náo for táo atrevido,

t^ue ouse sustentar ao mesmo tempo que im-

porta pouco que as almas se salvem , ou se

condemnem? Nèm se me diga que a authori-

dade, e o esplendor da Corte Romana se di-

minuiria, e enfraqueceria perdendo hum tal

império sobre os Benefícios. Eu sustento ao

contrario que esta authoridade se augmenta-

Tia muito mais, quando constasse qu^ o Papa

observa exactamente os Cânones da Igreja ; è

que na distribuição dos Benefícios obra con-

forme a estas santas Regras— Ou ainda mais

brevemente com o grande Bossuet:—O mesmo
Oceano náo deixa de ter alguns limites na sua

-vasta extensão; e se elle os excedesse sem me-

dida, a sua enchente viria a formar hum dilu-

vio, que alagaria o Universo/'

"J^esía collisáo de pensamentos contrários

hum meio me ocorre, que, supposto o náo con-

sidero izento de todo o vicio, com respeito ao

caso presente, parece com tudo menos eversi-

-vo dos Cânones Sagrados , e por conseguinte
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mais digno do alto influxo da Regia Protec-
ção: lie esle: fazer o Reverendo Supplicaníe
hiuiia renuncia absoluta do Canonicato , ini-
pondo-Jhe alguma pensão moderada, quanto
baste para supprir as verdadeiras precisões, a
Cjue nào pôde abranger a renda da Prelazia,
Assim penso tudo fica muito bem cooiposío;
e as consciências, tanto a de Sua Alteza Reaí,
como a minha, e a do Reverendo Supplicaníe
em mais socego."

CAPITULO LXXXL

Heeursos que interpõem do Arcebispo ao Triòu^>
nal da Nuncialura, e d Meza da Coroa

do Porto.

t^ONTiNUAVA sempre mais on menos o io-
cummodo, que daváo ao Arcebispo os Recur-
SOS que flelle interpunháo, até pelo tempo que
Jhe roubavão, e que elle desejava empregar
«os Officios pastoraes tendentes á salvação das
tilmas, antes do que em Respostas a Recur-
sos. O mais notável deste anuo foi o que inter-
poz ao Tribunal da Nunciatura certo Sacerdo-
te, por lhe ter o Prelado preferido outro Op-
positor no Concurso a huma Igreja FarochiaL
Assentou o Arcebispo que devia escrever ao
IVuncio sobre este facto pelas razoes que apoo»

Eeee 2
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ía, dizendo: **Como este seja hum ponto da

maior ponderação, em que muito interessa a

honra de Deos, e a salvação das almas; bem
assim como a santa, e preciosa liberdade, que

o Direito concede aos Bispos no acto de jul-

gar , e decidir semelhantes questões
;
penso

faltaria ao meu dever, se além do que consta

dos autos deixasse de instruir a V. Ex/ de al-

gumas razoes particulares, porque me vi obri-

gado em consciência a obrar assim."

*'Mas antes de tudo convém muito notar

duas cousas: 1.^ Que eu não obrei aqui leva-

do de alguma paixão, nem tinha motivos para

isso, quando parece que segundo a ordem na-

tural das cousas só os podia ter para obrar o

contrario/* E declara as razões por que dtvia

propender para preferir o Appellante : e con-

tinua: "A segunda cousa que preciso notar

lie; que a maior sciencia, ainda quando se

manifesta por caracteres o& menos equivocosj

posto seja fiuma qualidade recommendavel pa-

ra o Officio pastoral, não he com tudo a única,

nem mesmo a primeira, que hum Prelado de-

ve ter em vista na escolha dos Parochos. São

notórias as palavras dos Padres Tridentinos

na Sess. 24. Cap. 18. de Reform., onde man-

dão attender não só á sciencia, mas á idade,

aos costumes, á prudência, e mais qualidades

opportunas para o mieiaterio de Parocho, dei-

xando ao Bispo a liberdade de escolher entre

os approvados pelos Examinadores Synodaes
aquelle que attentas todas as circumstancias

julgar mais digno." AUega depois a Constit.

do Papa Bened. XIV., que começa

—

Cum il-

?wí/.;— a do Papa Clemente Xllh-^In Domi-
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nico agro ;
— a Santo Thomaz na 2. 2. çu^bsí. GS

art. 2;— e a S. Francisco de Sales— e prose-
gue:"

*'Isto presuposto, vou já declarar a V.
Ex/ os motivos, que me obrigarão a preterir o
Appellante. Eu o via com eífeito distinguido
pelos Examinadores, e posto em primeiro Iu«
gar na lista dos approvados : mas ainda que
esta qualiticaçao nao fosse táo equivoca como
he, mesmo com respeito á sciencia, deveria eu
por ventura dispensar-me de recorrer a outras
provas para formar o meujuizo sobre a sua le-

gitima idoneidade paraParocho? Disse, qua-
liíicaçáo equivoca

;
por quanto pôde muito

bem, por exemplo, qualquer dosTíxaminan-
dos ser mais sujeito á cólera, e ao susto; pode
no mesmo acto sentir huma indisposição de
cabeça, que o inhabilite de alguma sorte; po-
de mesmo nâo ter presença viva dos casos pro-
postos ; ou por outro qualquer incidente des-
merecer no juizo dos Examinadores aquelle
gráo de approvação, que justamente lhe com-
pete : e daqui vem acontecer frequentemente,
que o mesmo Oppositor, que era hum Concur-
so obteve o primeiro lugar, em outro lá fica

posto em 4.° e 5.°, e ainda mais abaixo ; como
por algumas vezes tem succedido ao Appel-
lante/*

"Era por tanto necessário para eu decidir
com justiça, examinar se nelle concorriáo as
outras qualidades precisas; e entre ellas espe-
cialmente as que requer o Sagrado Concilio
Tridentino, depois de S. Paulo, e de todos os
Padres, quero dizer, a humildade, a prudên-
cia, a gravidade, o espirito, e zelo kc. Mas I
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eis-aqiii o que eu procurava inutilmente no
Appeliante, depois de o ter observado por es-

paço de alguns aiinos . , . Em fim, Senhor,
tendo feito as mais serias reflexões sobre toda
a condiicta deste Ecclesiastico; depois de ou-
vir o voto de algumas pessoas iuíparciaes, e
de invocar por muitas vezes a luz do Ceo, jul-

guei que ainda estava muito longe de mere-
cer a preferencia para Cura de almas, muito

^particularmente concorrendo oa mesma serie

dos approvados hum sujeito, como o Padre
N. , Ecclesiastico muito mais velho, e geral-

mente reconhecido por homem sábio, nao só
em Moral (que he a que se reduz toda a suffi-

ciência do Appellante) mas em Theologia Do-
gmática, em Historia, e mais que tudo na Ju-
risprudência Ecclesiastica e Civil, segiuido eu
mesmo por varias vezes tenho observado, já na
tíonversaçao, já por alguns escritos, que elle

me tem feito ver, resultado ílos seus vastos co-

lihecimentos ; huma hunnldade profunda, que
-se vê em todas as suas acções ; huma pureza
ángeiica; huma prudência consummada ; hma
zelo ardente pelos interesses de Deos , e da
Igreja; hum grande amor ao retiro, conser-

van^lo-se lá no fundo da sua Aldêa não muito
distante de Braga, sem se embaraçar com ou-
tras pertenções; experiência dos exercicios pa-

Tochiaes (que o outro nào tem) os quaes prati-

cou cora muito zelo, caridade, e prudência em
duas Igrejas, que lhe forão encommendadas."

"iMais tinha que dizer; mas por nào w.oi^

tifícar a V. Ex/, concluo com isto; que de to-

das as eleições, que tenho feito para o ministé-

rio de Parocho, talvez nenhuma outra deixou

'
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o men espirito em tanta paz e socego; tao per-
Siiadido estou da idoneidade deste benemérito
Ecciesiastico para o dito ministério, cuja per-
suasão se augmenta ainda com o novo, e sin-
gular testemunho, que elle tem dado do seu
zelo neste pouco tempo, que tem decorrido
depois que pas(orêa aqiiella Freguezia; pois
me consta que já comprou terreno para fazer
residência junto á Parochia, achando-se a an-
tiga em huma distancia desmarcada, e sobre
isto com difficil passagem de ribeiros." &c.

O pezo que estes fundamentos do Arce-
bispo íizeráo no Tribunal da Nunciatura, se
\ê de que a Sentença, que nega provimento ao
Appellante, se serve pela maior parte das pró-
prias palavras, porque o Prelado se exprimia
nesta Carta; dizendo que foi mal appellado;
porque "ainda que a maior sciencia seja huma
qualidade recommendavel para o Officio pasto-
ral, nao he com tudo a única, nem mesmo a
pnmeira; devendo-se sobretudo attender ^os
"Costumes, á idade, á gravidade, á prudência,
^o zelo, e mais qualidades necessárias, e op-
portunas para o ministério de Parocho ; dei=
;xando-se por isso ao fiispo a liberdade de es-
•colher eiUre os approvados pelos Examinado-
tes Synodaes aquelie, que attenías todas as
-circumstancias julgar mais digno . . .. muito
mais quando não conste que o Bispo tenha
obrado por paixão, como certamente nao con-
sta no presente caso; pois segundo a ordem
natural das cousas só a podia ter em favor do
Appellanle." E aqui transcreve os motivos que
o Arcebispo referia na Carta. &c.

JNa Maza da .Coroa do Porto interpoz este
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anno bum Recurso certo Membro do Cabido,
pedindo reparação de huina pertendida injuria,

que dizia ter lhe sido feita pelo Pelado em o
tratar de Reverendo em papel publico. A res-

posta do Arcebispo foi tão satifactoria
, que

por A cordão de 18 de Agosto foi negado pro?

viniento ao Rçcurrénte.

CAPITULO LXXXIÍ.

Decima terceira Visita

^

E outros trabalhos com que remata o anno
de 1804.

JN o meio de todas estas occupaçÒes hia sem-

pre o amoroso Pastor dispondo as cousas, para

ir visitar as suas Ovelhas mais distantes. Em
30 de Abril me dizia: *'Estava a partir para

a Visita da Comarca da Torre de Moncorvo

;

mas por noticias, que tive da grande esterili-

dade, especialmente de sustento para as bes-

tas, diffiro-a ; e darei huma volta por mais

perto" E em 17 de Maio: *'Estou na véspera

de sahir para huma Visita, náo da Torre de

Moncorvo, que reservo para Setembro ; mas
aqui mais próxima, e se faz precisa." A Carta

seguinte datada em 7 de Junho he já escrita

de S. Miguel das Marinhas, na qual me toca
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em diversos pontos : "nâo obstaníe (diz) o tra-
balho da Visita, que segundo o systema, que
agora prosigo, he assas enfadonho, e dá lugar
para bem pouco mais." &c. Escreve depois
em 26 do mesmo mez, de Villar de Frades ; e
começa a Carta: "Proseguindo o meu giro,
recebi a sua em Barjcellos, onde me demorei
seis dias e meio, sempre com assas trabalho.
Agora respondo de ViJJar, casa dos Loyos. IV
iiho soffrido alguns ataques da minha antiga
njolestia, e huma brava constipação, de que
estou salvo: Deos bemdito ! . . , Dentro destes
qumze dias penso me recolherei a Braga." Com
effeito em 12 de Julho me escrevia já da Cida-
de, dizendo: *'A minha costumada moléstia
(que se exaltou consideravelmente em Villar
de Frades) com outras novas achegas foi moti-
yo de concluir alli a Visitação, e recolher-me
a Cidade, onde tenho sempre continuado a
padecer. Em fim paredes velhas, qoe se vão
desfazendo em ruinas pouco e pouco."

He provável que esta falta de saúde con-
corresse para elle não eíTeituar a segunda Visi-
ta, que ainda este anuo projectava á Comarca
de Moncorvo: he certo que tendo-me S. Ex

'

escrito em 25 de Outubro, na Carta que se
seguio em data, me diz: "Eu depois que lhe
escrevi a ultima vez fui atacado fortemente de
humas suíFocaçoes que já me tinhão começado
na Vilia de Barcellos ; mas agora com muito
maior violência, por cujo motivo me sujeitei
a remédios da Medicina; veremos no que pá-
ra: sinto (ejá de dous annos), hum cançaço,
particularmente ao subir d escadas, e no pas^
fíeio, não sendo curto: em fim 64 ajinos, e ah

TOM, II. yBí
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g^uns delles trabalhosos, náo lie para admííat

que tenháo produzido suas ruinas. Deos Nos-
so Senhor me perdoe os meus peccados, e me
leve para si; que tanto me custa ver como se

•vai pondo o mundo."
Mas senáo trabalhou em segunda Visita^

nao esteve ocioso na Cidade a pezar de toda a

moléstia. Vejo entre outros trabalhos huma
Representação a S. Alteza Real em consequên-

cia de haver certo Sacerdote impetrado Avisa
Régio, para impedir que se passassem as Bul-

ias a hum digno Eccíesiastieo approvado em
Concurso, e que já havia adquirido direito a
huma Igreja. Depois de mostrar a verdade da
facto, e as disposições de Direito, que lhe erao

applicavei&, diz: "Por tanto. Senhor, eu não

posso guardar silencia, quand4> observa que
se vão a prostituir tantos, e táo sagrados mo-
numentos, a cuja sombra vivem os Súbditos

em paz, e felicidade ; antes devo clamar dian-

te do Throno de Vossa Alteza Real, e pugnar

Tigorosamente pela guarda, e obsevaneia da&

santas Leis da Igreja, e pelo credito, e honra

do Real Nome. Seria eu responsável ao Ceo^

e á terra se deixasse de o fazer ; e o campo livre

a tamanho, e íâo escandaloso transtorno: pen-

so que assim me conformo com as rectíssimas

intenções de Vossa Alteza Real ;
pois todos

sabem que Vossa Alteza Real preza muito a

igreja, e os seus Cânones, e que os protege

com desvelo, abominando a injustiça, e a des-

ordem, e que as cousas se perturbem, e tirem

do seu giro regular . . . Que falta pois para re-

mover o iinpedim.ento que se presta? He cer-

tíssimo ser válido o Concurso, e Provisão ].á
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feifa; que o provido tem na Igreja direito íir-
ine, e incontestável; que nào pode ser privado
delle sem huraa ciara injustiça; que o Santo
Padre e Vossa Alteza Real mancháo as suag
purissimas consciências, se dispuzerem sem
cansa publica dos direitos de terceiro: sim;
porque ninguém ha debaixo do sol, que seja
izento de observar o Direito Natural, e precei-
to da Justiça &c. Que resta pois para fazer
cessar o prestado impedimento ? Por ventura
o Régio Aviso, que N. conseguio, pode fazer
a objecção? He cousa sabida que estes Avi-
sos

,
ou outro qualquer Régio Rescripto, náo

alterâo as disposições de Direito ; antes per-
dem toda a sua força se se encontrão com elle,
e com a utilidade publica/' E depois de com»
provar este asserto com Leis e Decretos, con»
tináa: "Bem entendido: o Régio Aviso só po^
dia sortir effeito se a Igreja não fosse posta a
Concurso no devido tempo; ou se eWe fosse
nullo por algum motivo: sim; porque a Im-
petra, seguindo o Direito, e a Disciplina, tem
iugar nestes casos : mas como nada disto se
'verifica no presente, que objecção pode fazer
aquelle Aviso? De resto a validade das Gra-
das Apostólicas, de qualquer natureza que se-
Jão, ainda sobre Benefícios, nos objectos, que
segundo Direito e Disciplina cabem na Juris-
dicçâo Pontifícia, náo dependem de outro po-
der, licença, ou beneplácito para que se fa-
cão, ou para que se executem/' E prova isto
com as authoridades terminantes.

A respeito das impertinentes supplicas de
Dimissorias, amda se me lamenta na ultima
Carta, que me escreveo este anno (em 10 de

Ffff 2
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Dezembro) por occasiáo de me pedirem que
lhe lembrasse certo requerimento daquelle gé-

nero ; e me dizia : "O Pertendente, por quem
Y. ra. me falia, he parente chegado de N.

,

amigo antigo, e a quem desejo servir bem do
coração : elle me tem escrito algumas vezes, e

com todo o empenho, para que haja de iniciar

ao seu parente, nào sei com que fim: mas
desgraçadamente tenho grandes provas para

julgar que lhe falta a vocação legitima.'* E
depois de as apontar, continua: "de sorte que
a pezar do grande desejo de servir aquelle

Amigo me vi obrigado a faltar-lhe, e por isso

talvez a incorrer no seu desagrado, e provo^

ear a sua censura ; do que eu bem acostuma-

do já náo cuido, lembrando-me daquella sen-

tença judiciosa— Amicus Plato ^c.— Ora es-

tando o negocio nestes termos , como posso

dar a Dimissoria, que agora se pede, sem fe-

rir profundamente a minha consciência ? Ve-
nha para o Arcebispado

;
porte-se de maneira

que se lhe possào enxergar alguns sinaes indi-

cativos de vocação; edescance, que mesmo
sem o motivo da amizade do seu Parente, e

sem algum empenho lhe hei de conferir as san-

tas Ordens; pois náo sou Senhor deste thesou-

ro, mas depositário, para o repartir todas as

•vezes que se veriíicáo as condições determina-

das por seu Dono. Ah ! Meu Amigo, que táo

poucos fazem hoje huma justa idéa deste ob-

jecto ! E o mais he, que pessoas illuminadas

sáo as que se eegào mais grosseiramente, quan-

do ha interesse: he hum Casuista, que dissol-

ve todas as duvidas com incrivel facilidade.

Eu náo fallo agora na ficcáo conhecida do
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compatriotarlo , e do Faaiulato dos Senhores
Bispos, dolo verificado por mil exemplos, que
estáo aqui apparecendo a cada passo; e que
bastaria só para premunir os Prelados, e faze-

los inexoráveis a semelhante pertençao. Deos
Nosso Senhor por sua misericórdia me facilite

algum meio legitimo de escapar a hum pezo,
para que conheço náo tenho as devidas forças."

CAPITULO LXXXIIL

Entra o Arcebispo no ultimo anuo da sua vida^j

e a pezar do adiantamento da sua moléstia^

det?ido-se aos diversos cuidados, e trw
balhos pastoraes.

V/OMiíçA o anno de 1805, ultimo da admira*
Yel vida do nosso Arcebispo, e no qual o pro*
gresso, e augmenío da sua moléstia lhe annun-
ciava o seu próximo fim ; mas tanto mais sáo
para admirar neste anno os seus trabalhos pas-
toraes, quanto as forças corporaes eráo meno-
res, e dispensariáo delles a todo o que nào ti-

vesse hum zelo, como o que o abrazava. Na
primeira das Cartas, que me escreveo (e que
este anno foráo mais raras) em data de 26 de
Janeiro, me dizia: "£u sofifri hum bom deflu-
xo; e sempre atacado deste cançaço que se

vai adiantando, e me aíflige muito com qual-
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q«er passeio, que dê hum pouco mais violento:
por ora iiào lhe faço remédio ; mas penso que
daqui se me vai originando a morte: o que o Se-
nhor for servido, nem desejo outra cousa." E
náo me tornando a escrever senáo a 18 d'Abril
por Festas Pascaes, me repetia: "A minha
moléstia de cançaço, e sufíbcações, ou, como
alguns dizem, de principios de asma, que
nesta Quaresma se tem aggravado considera-
velmente, como também nào se offerecer ne-
gocio de maior ponderação; eis-aqui o motivo
do meu silencio." Mas apezar deste padeci-
ynento náo se esquecia de cousa alguma das
que roubaváo os seus cuidados. Em ambas as
sobreditas Cartas me pergunta pelo adianta-
mento da impressão da Vida e Regras de S,

Fructuoso, ,e rlá as providencias necessárias
para que se verifique.

O que a moléstia ihe náo cons.entio foi o
sahir á Visita; pois em Carta escrita á sua Di-
rigida do Mosteiro de Viana do Alemtéjo vejo
as seguintes palavras : "Náo ha duvida que a
jninha moléstia se tem adiantado, e ameaça
maior estrago; que por este motivo náo sahi á
Visita na presente primavera, como costuma-
wíi: assim o permitte o Senhor talvez em cas-
tigo do abuso, que tenho feito da saúde em
tantos annos de vida, náo a empregando toda
110 seu serviço, como devera. Ora pedi-lhe
que ao menos este resto de dias que me con-
cede, por sua misericórdia o abençoe para ser

mais fructuoso; e náo tenhais pena de que eu
padeça, nem ainda que morra; pois eu tam-
bém a náo tenho ; só sim de me ver táo pouco
preparado para a morte, e dar contas ao Su-

/ •"
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premo Juiz
;
que isto he o que afflige muito e

lunito a minha alma. ToQiára que Nosso Se-
nhor me desse huma faísca do seu santo amor;
he o empenho que agora trago com elle ; mída
mais quero, nem vós o importuneis por outra
cousa. Oh minha Filha f Que rico he e ventu-
roso o que alcançou esta partilha celeste ! A
este somente devemos ter huma santa inveja:

tudo o mais he caduco, he momentâneo, nao
presta para nada.*' Eis-aqui como de tudo sa-

bia tirar fructo, e dar lições de virtudes, que
tanto edificHO. Tem esta Carta a data de 29
de Maio, e o seu zelo lhe deo forças para a
fazer mais extensa com regras de direcção, e
vivas exliortações.

O mesmo zelo o náo deixava afrouxar do
vigor, com que resistia a pertenções desarra-
zoadas de Ordinandos. Em Carta de 13 de
Junho me dizia: "Agora vai despachada a pe-
tição do Padre N. com licença de hum anno

:

a outra de N. não irá como deseja o seu bom
Parente; mas tenha paciência; não pode ser
de outra forma ; nem o mesmo Parente pôde
estranhar esta resolução depois dos Informes
que tem tido de N. Desgraça he neste ponto
não se attender senão a interesses temporaes r

mas se outros, que tem paixão, são menos cul-
páveis, eu, que a não tenho, nem devo ter^ co-
mo o serei?*'
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CAPITULO LXXXIV.

Trata'Se da elevação do Corpo de S. Torquatoi
vai o Arcebispo ao Mosteiro: relação desta

acção, e das suas consequências.

:

IN o fim do mesmo mez de Junho se nao reciiT

sou o Arcebispo a hum trabalho, para que as

suas forças já pouco o ajudaváo: o qual expo-
remos, transcrevendo fielmente aqui a relação,

que delle me communicou o erudito Jgnacio
José Peixoto: "Aconteceo (diz elle) nos últi-

mos tempos deste Prelado tratar-se da eleva-

ção do Corpo de S. Torquato, que se acha no
antigo Mosteiro e Freguezia deste nome, dis-

tancia pouco mais de legoa da Villa de Gui-
marães. Hum Devoto, que moveo a acçào, re-

quereo ao Prelado lhe concedesse o fazer-se

com solemnidade: mandou-me ouvir: eu, que
notei os requerimentos informados já no sup-
pobto de ser aquelle Corpo santo o de que a

Igreja de Braga rezava no dia 26 de Fevereiro
com o nome de S. Félix Torquato

;
porque ti-

nha já tratado a matéria no exame para os

Breviários; no qual se havia assentado ser este

santo, como Arcebispo de Braga com o nome
de Félix Torcato, supposto, e devido mais aos

embustes dos falsos ChronicÕes do Padre Je-
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ronymo Roman de Ja Higuera que á verdade
histórica : impugnei a Informação

; e assim
jnesmo que fosse o dito santo Corpo daquelle
Bispo Accitano, de que se reza a 15 de Maio
e em cujo dia a Collegiada de Guimarães por
authoridade própria dava a beijar huma Relí-
quia, que tinha sahido do Corpo, que se vene-
rava naquelle Mosteiro : fiz os meus reparos;
e dei a Informação

; na qual com tudo requeri
maiores averiguações."

"Teve por bem o Ex.mo Arcebispo de me
nomear Procurador, ou Promotor daquella
diligencia, na qual entrei; e pensando logo ir
ao próprio lugar para ver se havia na realidade
o Corpo; se tinha já vfineraçào, Imagem, ou
Altar; fui: achei hum tumulo de pedra muito
decente, cuberto, mettido entre grades , com
alampada sempre acceza ; hum Altar próximo
com huma Imagem do Santo, na forma dos
mais Santos Bispos. Averiguei que havia mais
iiuma Capella antiga dedicada ao Santo, dis»
tante do Mosteiro, onde o Venerável Corpo se
achava: fui examinalia; e achei esta Ermida
em lugar ermo, e Ínvio, e que só para aquella
memoria se fez: notei que debaixo delia sa-
Ília huma copiosa fonte, em cujas agoas tinhao
os povos grande fé, attribuindo os milagrosos
eíieitos ao Santo. Examinei os Livros da Igre-
ja; e também pedi se examinassem os da In-
signe, e Real Collegiada de Guimarães: achei
que o Senhor Rei D. Manoel já tinha mandai
do trasladar aquelle santo Corpo á ColJeWa-
da: que o III mo D. Fr. Agostinho de Castro
tivera o mesmo intento, e depois delle o qui-
zera fazer o Arcebispo D. Sebastião de Mat-

TOM. II. çcro-o'
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tos e Noronha, o que nâo se effeiÉuâra pelo la-

multo dos Povos vizinhos; <io qne tudo fiz

ajuntar Instrumentos : acliei nos Livros dá
igreja memoria da traisladaçâo para o tumulo,

das vestes, em que se achava envolto o santo

Cadáver; que elle eslava ainda com as carnes

frescas; que linha hum buraco no pescoço:

vi auto disto com testemunhas antig^as, € assi-

gnados Cónegos, e Dignidades de Guimarães;

(í) e que só lhe faltava a Authoridade Ordi-

nária. Achei nos Livros memoria deste santa

Cadáver, e do seu culto; «ainda mais achei»

que no Livro das Inquirições d'ElR€Í D. A^
fonso IJL tratando da Igreja do Mosteiro de
S. Torquato, se dizia no juramento de D. Egas
ser o dito Mosteiro antiquíssimo, dedicado a

S. Torquato; e que a elle concorriâo os Povos
daquelle território e terras em volta com cru-

ses, e preces
;
que mudos, surdos^ e mancos

cobraváo saiide, que vinhào venerar as Relí-

quias de S. Torcato, e demais Santos que ahi

(1) Pôde ver-se no A." tom. do Agi»l. Lusjt. Com»
ment. ao dia 14 de Julho Letr. A,, o qne alli se apon-

ta da antiguidade do Mosteiro de S. Torquato : e com©
depois de passar ao dominio de Priores seculares foi an-

nexado á Collegiada de Guimarães por Breve de Xisto

IV. de 1475— a Carta d'EIRei D. Manoel ao Cabido

ã& Guimarães passada em Lisboa a 20 de Fevereiro de

3501 para que o Corpo do Santo se trasladasse para a

igreja da Collegiada, para o que se impetrara Breve; o
qual não teve execução pelo levantamento do Povo: co-

VM) semelhantemente succedeo na pertenção que teve xy

Arcebispo D. Agostinho de Ca^tm em 1597 de o trasla-

dar para a Cathedral. Também alli se vê a Insoripção

que se abrio no alto do novo tumulo, que na Capell»

do íSauto fez edificar o Cabido de Guimarães em i637.



estaváo sepultados : e concordando tudo com
as mais averiguações que íiz com todo o cui-
dado, as reduzi a autos na Camará Ecclesias-
tjca ; e confiado em que era tudo pertencente
á maior gloria de Deos, instei com o Ex.mo
8enbor Arcebispo que se dignasse conceder
licença para a Elevação, ou Trasladação a
melhor lugar; e que fosse elle próprio assistir,
e auíhorizar o acto, era que se devia examinar
o santo Cajdaver publicamente, e com Profes-
sores de Anatomia, que declarassem o seu es-
tado físico/*

"Depois de muitas mais averiguações con-
descendeo no acto; e se destinou a ir no diít

30 de Junho á Igreja e Freguezia de S. Tor»
quato. Roguei-Iiie que fosse com Cruz levanta-
da; que devia sahir repicando-se os sinos; que
devia levar familia mais numerosa; que devia
ir na sua liteira (aliás sua

, porque ficou do
seu Antecessor;) que este acto se dedicava ao
culto dos Santos^ e que era muito próprio dos
Bispos, e sempre de grande soíemnidade. So-
mente annuio a que fossem os pontificaes mais
ricos para os vestir; que se preparasse a Li-
teira; que da Cruz só usaria da Freguezia de
Prazins, aonde iria pernoitar, para a de S.
Torquaío. Parece que Deos lhe preparava este
ultimo acto para lhe servir de triunfo; porque
uào teve outro mais brilhante. Sahio de Braga
para Prazins na sua liteira : o seu Vigano
geral o acompanhou

; e no dia pela manha ap-
pareceo o Meirinho geral, os Officiaes da Jus-
ti^ça Ecclesiastica, as Justiças do Couto, os
Cónegos da Collegiada, e alguns de Braga pa-
ra o acompanharem: e precedido da sua Cruz,
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seguido de povo immenso, por entre acclama-
çòes, lançando sobre elle flores, chegou ao
Mosteiro, onde se achavao os Ministros de
Guimarães com suas familias todos de Corte;
as Tropas Auxiliares, muitos Cavalheiros e

Fidalgos , os Ecclesiasticos , e o Cabido da
Collegiada que o esperaváo, e acompanharão :

tomou as vestes pontiíicaes no throno prelati-

cio que lhe prepararão, e vestindo todo o Cor-
po Capitular os ornatos pontiíicaes, sahio pro-

cessionalmente até o lugar do Tumulo; ahi

examinou o santo Cadáver, que estava inteiro

com as carnes iliesas; e o examinarão também
os Professores; o Cabido o vio, e muitas pes^

soas graves, que assistirão, Prelados das Re-
ligiões, e Ministros, e outros Nobres e Fidal-

gos: do que tudo se fez auto, que elle assignou

com os mais. Foi então conduzido o santo Ca-
dáver pelas Dignidades do Cabido debaixo do
pallio, em cujas varas pegavâo Fidalgos, e o
seguio o Prelado pontificalmente, até se collo-

car no lugar, que lhe destinara em quanto se

3iáo preparava o próprio Altar. Depois disto

se expoz o Santissimo no Altar-mór; cantou-
se a Missa solenine, e houve Sermão."

"Finalizada a solemnidade, foi jantar com
todo o Cabido, e mais de duzentas pessoas

graves de meza, a quem o Illustrissimo Cabi-
do, e também o Prelado convidara. De tarde

"voltou á Igreja ; ouvio outra Oração sobre o

assumpto ; levantou o Hymno Te Deum , e

com o Santissimo na Custodia abençoou o Po-
vo, e lhe concedeo indulgências. Depois acom-
panhado dos Reverendos Cónegos, que o se-

guião em suas liteiras, ou seges, foi pernoi-



íar ao Mosteiro da Costa, passando ao anoite-
cer pela Villa, que com repiques de sinos e
grande jubilo o respeitou, e acclamou. Ao ou-
tro dia veio á Villa, visitou muitas Pessoas de
distinção, e em huma tarde chrismou."

"O zelo indiscreto dos Povos de S. Tor-
quato reparando na magnificência do acto, que
jamais tinhíio visto naquellas terras, persuadi»
rao-se que o Cabido, ou o Arcebispo se desti-
nayáo a roubar-lhes o sagrado Corpo; e em a
noite de 3 de Julho entrarão na Igreja em tu-
multo; rasgarão hum Edital do Prelado, que
se dn-igia a acautelar o abuso das esmolas que
se oíferecessem

; e pegando do santo Cadáver
o tornarão a metter na antiga Capella, contra
a ordem do Prelado, que o deixava manifesto
aos Povos por oito dias. Participou-se este in=

^"u^^j^^j^^lí^^^^P"^' ^^^^ ^ requerimento do
Cabido de Guimarães mandou hum seu Mi-^
nistro a conhecer do Caso: foi este; e fallando
em restituir o santo Cadáver ao lugar em que
o Prelado o deixara, excitou de tal modo o
furor do Povo, que concorreo em tumulto e
cora armas á Igreja; tocando ao mesmo tenmo
a rebate os smos da Freguezia, e das circum-
vizmhas, que o mesmo Ministro e Officiaes se
virão obrigados a fugir para escapar á mor-
te; pois crescia a sublevação contra os Offi-
ciaes de Braga, e não menos contra os Cóne-
gos de Guimarães."

"Offendeo este acto sitmmamente ao Ca-
bido, que recorreo a Braga a pedir vingança
instando ao Arcebispo a que desse conta ao
J hrono com fortaleza, e vehemencia. Mas que!U santo Prelado opprimido não pensava mais.
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que em pedir perdão para os culpados : man-'

da-lhes Ècciesiasticos que os persuadáo que

se moderem, por quanto erravào em seus dis-

cursos, e desconfianças: e ao mesmo tempo
que dá conta ao Princepe, pede logo perdão

para os culpados; expòe o crime, e supplíca

a indulgência— Que ha de fazer hum Bispo

(dizia elle) quando o peccado he do Povo, e

da multidão, senão chorar diante de Deos, e

interceder por elle ?— Assim aconteceo : fica-

liâo perdidas muitas Familias daquelles distri-

ctos, se náo fosse attendida a Carta do Arce-

bispo primeiro que a queixa do Cabido : esta

era justa; mas o Senhor D. Fr. Caetano se

contentava com o arrependimento. O Povo
por Ordem do Soberano lhe foi pedir perdão,

quando elle se achava na beira-mar para bus*?

car allivio á sua moléstia: perdoou a todos, e

íicou satisfeito. Tratava de eíFeiíuar a reposi-

ção; mas não se fez, porque se lhe acabou a

¥Ída : recebeo sim as chaves do Tumulo, que
lhe vieráo entregar, e se acharão no seu es-

polio.*'

Até aqui a relação do Procurador geral

da Mitra. Escrevendo-me o Prelado depois

deste acontecimento, e já de Braga, em 18 de

Julho, me dizia: "Talvez já constará a V. m.

que fui a Guimarães assistir á solemne eleva-

ção que se fez do Corpo de S. Torquato, e me
demorei no Convento da Costa duas semanas

chrismando sempre muito povo, e exercendo

çilgumas outras funções do Episcopado, a pe-

zar da minha habitual indisposição : mas logo

que cheguei a Braga, me sobreveio huma gran=

de diarrhea, com dore^ fortes no corpo, d^



que ainda nào estou livre : o que junto á anti-
ga moléstia, e ás inquietações, que se tem se-
guido com o Povo de S. lorquato, e das vizi-

nhanças (eu lhas contarei quando tiver melhor
saúde) faz a vida assas amarga, e custosa. He
certo que vim muito penhorado pelos obsé-
quios, que recebi dos Cónegos daquella Insi-
gne Collegiada; o que V. m. pôde segurar ao
Senhor D. Prior quando tiver oecasiuo de lhe
íallar; e assim também dos principaes Cava-
lheiros da Terra. Muita gente se engana, co-
migo." Esta humilde triaga trazia eile sempre
comsigo contra o veneno dos obséquios, e lou-
vores. Como, ainda mal, se nao verificou a
«obrar melhor saúde, também se náo eíFeituoa
t) contar-me as particularidades do facto dos
Povos de S. Torquato: nem eu tive de S. Ex.^
depois desta Carta mais que huma datada de
9 de Setembro ; mas teoho Memorias de mais
algumas acções suas até ao seo bemdito tran-
sito, que farão a matéria do resto deste Livro,
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CAPITULO LXXXV.

Mesposta que dá ao Ministro de Estado sobre

.çstudos para os Ordinandos, e o número
que se pjertendia Jixar destes.

Achamos datada do 1.° de Agosto hnma no-

tável resposta em consequência da ordem ex-

pressada em o Alvará do 1.° de Maio antece-

dente a respeito dos estudos , que se deviào

estabelecer para os Ordinandos, e o numero
Á\we se deveria fixar destes em cada Diocese.

Começando o Arcebispo pelos estudos, que
elle havia estabelecido para o Clero, diz: "Eu
nunca me satisfiz na Ordenação do meu Clero

com os simples conhecimentos de Grammati-
ca» e princípios descarnados de Moral ; sem-

pre fiz passar os Ordinandos por hum exame
rigoroso de Catecismo, Lingoa Latina, Filoso-

fia Racional , Historia Sagrada , Theologia

Moral assas trabalhada ; e alguns delles mais

favorecidos de meios, e de talentos, também
pelo da Historia Ecclesiastica, Theologia Do-
gmática, e Instituições Canónicas; que de tu-

do tenho Mestres no meu Seminário pagos pe-

las rendas da Mitra/* Quanto ao numero dos

Oí'dinandos, expondo cora a sua costumada
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discrição o estado, e circurastancías da sua
vasta Diocese, conclue: "Ah Senhor! Só era
vista de todas as circumstancias he que hum
Prelado, que conhece, ou procura conhecer
as suas ovelhas, e que as vai procurar aos lu-
gares remotos , onde ellas existem

, pode dis-
cernir com acerto quem, quando, e quantos
deve ordenar em cada Freguezia." Diz que
em consequência disto lhe fora expedido hum
Aviso passado pelo Ministro d'Estado Luiz
Pinto de Sousa, pelo qual Sua Alteza lhe con-
cedia faculdade geral, e absoluta para aámit»
tir ás Ordens todos os que julgasse necessá-
rios para o serviço da Diocese :

" bera per-
suadido (diz elle) certamente o bom Princi-
pe , ainda mesmo pela voz geral , de que eii

nâo havia de abusar desta liberdade; antes me
faço talvez odioso a muita gente pela nimia ex-
acçáo, com que costumo proceder neste nego-
íiio: porém eu náo sei obrar de outra sorte,
depois de ter lido o que os Divinos Oráculos
recommendâo relativamente á vocação, e qua-
lidades dos qne devem ser revestidos do cara-
cter Sacerdotal . .. E Deos sabe qual tem sido
a magoa do meu coração á vista do abuso
enorme , em que por occasião desta minha
chamada escacez infelizmente tem cabido hum
grande numero de individuos da Diocese Bra-
carense, arrojando-se a mendigar as santas
Ordens por differentes Bispados.'' &c.

A respeito do curso de Estudos, que se
determinava no Alvará ; depois de fazer as
mais judiciosas e prudentes ponderações sobre
o que era particular dos Povos da Diocese
Bracarense, continua; "Nestas circumstancias
TOM. II, nhhh
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pois como fixar em regra para o Sacerdócio
hum curso completo de Estudos, na forma do
§. 9, com os outros preliminares, que elle sup-
pòe, sem expor as Igrejas a ficarem privadas
dentro de pouco tempo dos Ministros necessá-
rios para o seu serviço ? . . . Quanto seria mais
acertado » . . deixar aos Bispos, como Mestres^
e Juizes naturaes nas matérias Eccíesiastica»,

a escolha, o methodo, e o tempo dos Estudos
relativamente aos seus Ordinandos ! He com
efíeiío o que acho estabelecido por todos os

Cânones, e observado constantemente nos sé-

culos de luz, e de fervor, mesmo debaixo dos
olhos dos Príncipes Catholicos, que mais se
esmerarão em promover o bem da Igreja ....
Quanto á Missão Theologica ; cousa he na
verdade bem digna das sabias providencias do
Principe Regente Nosso Senhor

;
por isso

snesmo que de lá se podem tirar as maiores
vantagens para huma e outra Republica. Mas
parecia justo, que primeiro se cuidasse com
mais algum zelo na reforma dos costumes da
Universidade . . . Também parece que áquella

Missão Theologica deverá preceder o estabe-

lecimento de hum fundo proporcionado para
supprir com o seu producto a despeza , que
náo tem de ser pequena. Já de alguns annos
eu conservo na Universidade cinco Estudan-
tes, com os quaes tenho feito, e continuarei

até o fim dos seus estudos, hum gasto assas

notável : e será justo gravar ainda as rendas
desta Igreja, quando todas ellas tem fins pró-

prios da sua instituição? Além da avultada
despeza, que estou fazendo com o Seminário

Ecciesiastico, cujo rendimento primordial por



áessfraça dos tempos se acha hoje veãuúdú á
tal mediocridade que apenas chega para entre-
ter 12 Seminaristas, e pagar assas mesquinha-^
mente ao Reitor, e a dous Professores. Fun-
dei o Seminário dos Orfáos &c. Faz eníáo hu-
ma descripçao delles, e dos progressos, que já
havia feito, e do estado em que ao presente se
achava, existindo neíle 150 Seminaristas; e
no das Orfás 80; e no dos Inválidos 60 : que
estabelecera hum grande numero de Escolas
de Meninas pobres por toda a Diocese: e pro-
segue: "Por esta causa náo posso deixar de
instar pelo estabelecimento de alguns recursos
que hajao de prover aos novos encargos im-
postos pelo Alvará," Reporta-se depois ao que
se expõe em duas Memorias juntas á Res~
posta (1), e Gonclae : "Tenho dito, Ex.mo Se-
nhor, o que me pareceo necessário levar á pre-
sença de Sua Alteza, em execução da Reaí
Ordem expressada no Alvará do l.o de Maio.
Talvez poderão alguns dos meus sentimentos
ser notados de excessivos, e pouco discretos :

jnas estando eu persuadido com o grande Dou»

(1) A primeira destas Memorias era feita por Í.Tna-
CIO José Peixoto, e começa assim: "Determina V Èx *

«ue eu examinando os Archivos desta Igreja, e da sua
Mitra, faça huma Memoria abbreviuda da onerem dos Es-
tudos públicos nesta Cidade; sua instituição? seu fundo,
sua permanência até que se entregarão por administra-
ção aos Jesuítas extinctos; seu estado quando se extin-
guirão aquelles; e o que depois se tem seguido até o pre-
sente &c." A segunda he feita por António José Mon-
teiro de Queiroz: começa: "Ordena-me V. Ex ^ que lhe
manifeste hum meio, pelo qual se possão augmentar as
rendas do Seminário de S. Pedro, com proporção aos
wteis, e santos fins, a que elle se destina &c," '

Hhhh 2
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tor da Igreja Santo Ambrósio, que nao ha
cousa para hum Bispo nem mais perigosa dian-

te de Deos, nem mais vergonhosa diante dos
homens do que occultar os próprios sentimen-

tos por temor, quando interessa a honra da Di-
vindade, e o bem das almas; assentei que nes-

ta ultima convicção tenho toda a desculpa, es-

pecialmente quando íallo a hum Príncipe bom,
e justo, que ama a verdade, e nunca soube es-

tranhar a quem lha manifesta com candura, e
íilial respeito."

CAPITULO LXXXVI.

He&posta a hum Aviso da Secretaria de Estado^

sobre a Impetra de huma Igreja

de Concurso^

1 RES mezes depois da Resposta acima extra-

ctada, e quando a sua moléstia o hia já avizi-

nhando á morte, teve de dar outra a hum Avi-
so, que recebeo da Secretaria de Estado para
informar, e dar o seu parecer sobre o requeri-

mento de certo Impetrante de huma Igreja

que se havia posto a Concurso, o qual já ha-

via sido sentenciado. Começa a Resposta :

"Graças ao Ceo ! He esta a primeira vez que
sou ouvido sobre o assumpto das Impetras. A
novidade assas me consola; porque vejo re-
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nascer aos meus olhos hum dos mais essen-
siaes direitos do Episcopado ; esperando ao
mesmo passo que a audiência seja fructuosa
não só relativamente á Igreja de N. , mas a
outras, que de presente esláo nas mesmas cir-

cumstancias , e para o futuro .... Sim , meu
Ex.mo, he grande o meu prazer, e tanto mais
consolante

, quanto me tenho amargurado á
vista de alguns sinistros acontecimentos já ve-
rificados, e dos industriosos esforços, com que
o espirito perturbador, e ambicioso ainda ful-

mina contra os sagrados monumentos da Dis-
ciplina.*'

"As Provisões Beneficiaes forâo sempre
o alvo, a que a ambição dirigio os seus tiros;
e observando os Padres que o meio único de
cultivar fruetuosamente o campo da Igreja era
o provella de Ministros dignos, não ha tenta-
tiva, que não fizessem dentro e fora dos Con-
oilios para conseguir este fim, promulgando
Cânones, dando providencias, oppondo como
barreiras á torrente das manhosas invectivas.
Mas a pezar de todos os seus esforços, reno-
vados tantas vezes quanto as circumstancias o
pediáo, singularmente desde o século IX. , os
abusos teimão na mesma marcha ; e se hum
se extirpa, outro lhe succede." Cita então as
palavras de hum antigo Historiador; e o Dis-
curso do seu Venerável Predecessor Fr. Bar-
tholomeu dos Martyres, em resulta do qual se
estabeleceo pelo Concilio de Trento o meio do
Concurso na Sess. 24. Cap. 18 de Reform. E
depois de summariar os requisitos, que nelle se
exigem dos que devem ser providos, continua:
*'E quem he que pode gloriar-se de possuir
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estes conhecimentos no gráo, que lhe he neces-
sário para formar hnm jiiizo pratico sobre a
escolha da pessoa? Será por ventura o Supre-
mo Piloto, que habita na pôppa da prodigio-

sa Náo? Quero dizer: será o Soberano Ponti-
íice em Roma com respeito a todo o Universo?
Será o Throno, ou os Ministros de Estado, ou
o Núncio Apostólico? Náo, meu Ex.mo ; es-

tes conhecimentos nào povoáo paizes estran^

geiros, etáo remotos; antes he cousa sabida,
que todos os que advogào causas injustas, e
pertendení esconder a verdade, procuráo Jui-

zes ao longe. Por tanto he necessário que con-

fessemos que o Bispo
5 que preside ao reba-

nho, e vive junto, e perto das suas ovelhas, he
arbitro desta causa; elle gira pela sua Dio-^

cese, conhece as enfermidades, ou virtudes

^

que nella reináo ; e sabe náo só por esta via,

mas por outras muitas, quaes sáo os predica-

dos de cada hum dos membros do seu Clero."

Torna a analj^sar o Decreto do Concilio

Tridentino , a que estes fundamentos deráo
motivo , e faz huma enérgica descripçáo das
Freguezias que possuem Parochos assim de-

vidamente escolhidos, confrontando-os com os

que entrarão nas Igrejas por caminhos extra-

viados, e continua: "Convém pois que se ani-

me cada vez mais, se conserve, e nunca se in-

terrompa huma táo providente instituição . . .

porque alguns exemplos que tem precedido^
sobre serem notavelmente escandalosos, ííze-

ráo desmaiar muito o estudo, e applicaçáo do
Clero; vindo assim a succeder-lhe a funesta

ociosidade &c." Responde entáo á objecção

de que tudo se remedeia cora o castigo, que o



Bispo pode dar aos Parochos díscolos, como
"vimos que em outra occasiáo respondera a se-
melhante retruque; eprosegue: "A' vista de
tudo isto rogo a V. Ex/ queira inspirar a Sua
Alteza Real que deixe livre a porta, que o sa-
grado Concilio abrio para a entrada nas Ca-
deiras das Igrejas, e afferrolhe de íiuma vez o
postigo, de que os ambiciosos se servem; pois
diz a Escritura que o que entra pelo posíioo
he ladrão, /«r €s/, et la iro." Faz depois ap-
plicaçáo das regras , e raaximas ponderadas

,

assin-3 ao Requerimento que lhe era mandada
informar, como a outros casos particulares
que eutào occorriáo ; e conclue : "He este o
parecer, que com informação sou mandada
'expor a Sua Alteza Reaí , e&perando efficaz-
mente que o mesmo Senhor o approve, ponda
hum termo a estas tao odiosas pèrtençoes. E
para mais segurança espero que V. Ex/ empe-
nhe o zelo, que sempre mostrou ter pela causa
publica da Religião, Igreja, e Estado no feliz
êxito deste meu parecer, e Consulta."

Outras Respostas se via eile obrigado a
dar de quando em quando a Recursos á Meza
da Coroa. Em 23 de Julho deste auno vemos
huraa a Recurso, que ínterpoz hum Coadju-
tor da Sé, ao qual foi negado provimento por
Acordcto de 13 de Agosto desi^ mesaio anão.
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CAPITULO LXXXVII.

Vitimas acções do Venerável Arcebispo :

ditosa morte : Exéquias, e veneração

á sua inemoria.

sua

\J ULTIMO escrito que me consta haver do

Venerável Prelado, foi o que fica extractado

no Cap. antecedente; e só o seu zelo lhe po^

deria dar forças para o escrever; pois na der-

radeira Carta, que conservo sua, escrita dous

mezes antes do mesmo papel, me dizia: "Tem-

se aggravado a minha moléstia algum tanto

;

pelo que foi necessário sujeitar-me aos remé-

dios da Medicina, que ha quinze dias vou

continuando com pouca melhora ; o mesmo
cançaço, e respiração alta, muita ífraqueza, e

hum abatimento do corpo, e do espirito, que

me tira toda a energia para o trabalho; até

para pegar na pena. Em fim, meu Amigo, es-

tou acabado, para nada presto. Talvez Nosso

Senhor descontente dos meus trabalhos pasto-

yaes ,
por serem despidos de zelo , e espirito

,

ou irem envoltos em complacência, quererá

agora levar-me pela via do soíFrimento, por

ser menos exposta áquelles perigos: seja; mas

o peior he, que nào terei este como convém;

porque huma natureza mal costumada sempre
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grunhe, e dá o seu fructo. Ore V. ni. por mim
em seus santos Sacriíicios para que o Senhor
me leve para si, seja como for, ainda mesmo
rolando por cima de espinhos, que cheguem
ao coração/*

Aqui vemos como o enfraquecimento, de
que elíe se queixava, nâo passava do corpo ao
espirito, onde a humildade, conformidade, e
mais virtudes estaváo cada vez mais vigorosas.
Quanto ás forças corporaes, he certo que em
Memorias, que me communicou o Rev. Chan-
tre, me dizia que S. Ex/ só se absteve de
trabalhar nos últimos dous mezes antes da sua
morte; porque os insultos da moléstia eráo
quasi todas as noites, e quanto maior era o ata-
que, mais se esforçava em fazer actos de con-
trição

,
e de amor de Deos ; e repetir versos

de Psalmos próprios para o fim da vida. Com
tudo dentro destes mesmos dous mezes traba-
lhou a Resposta para a Secretaria d'Estado,
acima transcripta

;
pois pela sua data se vê

que precedeo so huns 40 dias á sua morte.
Só se sujeitou á cama nos últimos três

dias da sua vida, como declarava o mesmo
Rev. Chantre; e o Procurador geral da Mitra,
o Desembargador Ignacio José Peixoto , o
qual em humas Memorias, que me enviou da
Vida de S^ Ex.\ se exprimia assim: "Ainda
na Quinta feira 12 de Dezembro assistio por
algum tempo aos Exames de Ordens : no dia
14 recebeo o Sagrado Viatico publicamente,
que o Deáo lhe administrou acompanhado do
Corpo Capitular; e no Sabbado entrou em
agonia; foi ungido, e com a mais perfeita re-
signação, cQm as mãos erguidas, batendo de

TOM. II. Ijji
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quando em quando no peito; e dizendo mui-

tas vezes : Jiat, Jiat : mais, Senhor, mais : as-

sim esteve prostrado, e agonizante, recebendo

placidamente as absolvições dos Padres, e dos

Religiosos da Cidade, e assistido do seu Con-
fessor Fr. Francisco das Marinhas, chegou

até ás duas horas da tarde do dia 15, em que

entregou a seu Creador a generosa alma ....
Falleceo o Arcebispo Primaz: e que! O que

até então era no Paço habitação de hum Re-
ligioso, passa a revestir-se de pompa fúnebre

com a maior magnificência. He exposto o sa-

grado Cadáver por três dias ; e no dia 18 se

deo á sepultura na Capella-mór da Sé : assis-

tio todo o Clero, todas as Communidades Re-
ligiosas debaixo da sua Cruz; as Irmandades,

as Confrarias : a Tropa Auxiliar, e paga, que
se achava na Cidade, fez de huma e de outra

parte fileiras : em fim teve o Senhor D. Fr.

Caetano huma pompa maior, e mais bem re-

guiada em seu funeral do que tiveráo os dous

immediatos Régios Prelados : Deos quiz que

o que sempre foi humilde em vida, fosse se-

pultado, e tivesse na morte as honras de hum
grande Príncipe: imitador até nisto do Vene-

rável D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, cujas

Exéquias, e Sepultura também Deos quiz fos-

sem magnificas na Villa de Viana, cm que faU

leceo. O Ill.rao Cabido mostrou nisto a grande

estimação, que se devia a tão respeitável Pre-

lado: todos lhe louvarão a acção. E acaso que-

reria o Ex.mo Prelado estas magnificas Exé-
quias ? Testifique-o o Testamento, que se lhe

achou fechado (e que eu fiz publicamente abrir

com authoridade legai) feito em quanto Bispo
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da Tara (1). Confirnie-o também a Carta que
fez nesta Cidade (2). Deos quiz certamente
que a morte desse a conhecer os merecimentos
deste grande Principe da Igreja. As suas Exé-
quias até celebradas na Cidade do Porto pe-
los Reverendos Padres da Irmandade de S.
Pedro, que officiou o Ex.mo e Rev.mo Senhor
Bispo da mesma Cidade : as que se fizeráo

nesta Cathedral ; e na Igreja do Conservatório
de S. Domingos ; e as que lhe dedicou na sua
Igreja de Santa Maria de Mogege, de que era
Abbade o Cónego Doutoral da Sé de Braga
Francisco António Montanha, em que recitou
a Oração Fúnebre ; além de vir de propósito
de Coimbra a Braga assistir ás que lhe fez o
Cabido ! Que he isto ? Náo he huma singular
demonstração, que náo teve exemplos no sé-

culo immediato ? Sinal evidente de que a me-
moria do Senhor D. Fr. Caetano será sempre
in JBenedictione."

Em Carta, que pouco depois da morte do
Prelado me escreveo o Reitor do seu Seminá-
rio, e hum dos que mais perdiào na sua falta,

me dizia: *'0 dia 15 do presente foi o infausto
dia, em que perdemos hum tâo bom Pai, hum
tâo vigilante Prelado, o nosso amável Arcebis-

r (1) Ainda que este Testamento fassim como o escrito
em Braga) só se acharão e abrirão por morte do Prela-
do, delles fazemos menção no tempo em que forão es-
critos. Deste primeiro fizemos memoria no Cap. 11 do
Liv. 2." Tom. I.

^2) Desta Carta, ou Disposição da ultima vontade,
nos lembrámos no Cap. 33 deste Liv. 3." onde se refe-

rião os factos acontecidos pelo mesmo tempo, em que
ella fora escrita.

liii 2
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po, cuja memoria será indelével na roda dos
séculos vindouros. As lagrimas, os soluços, a
consternação da maior parte do Arcebispado
sào testemunhas. Teve huma morte em tudo
preciosa, em fim tal qual a sua vida. Acabou
repetindo Psalmos, e outros colloquios a Deos,
que fazia aos circumstantes derreterem-se em
lagrimas. Na Quinta feira de manha foi á sala

dos Exames a dispollos; na Sexta entrou a
achar-se mal ; no Sabbado sacramentou-se, e
na noite do mesmo dia foi ungido : no Domin-
go amanheceo com muitas melhoras, e nesse
mesmo dia ás duas horas da tarde, ou ainda
antes, espirou. Tenho de sentir os dias da vida
a perda de hum tal Prelado, e bom Amigo."

Em humas Memorias que o R.™» Chan-
tre Manoel Ramos de Sá me enviou, me es-

crevia: "Entre as Obras, que derâo ao publico
alguns curiosos depois do fallecimento do Se=
iihor Arcebispo D. Fr. Caetano Brandão, ap-
pareceo a Inscripçáo seguinte :

Solicitudine Pastor^ charitate Pater

;

In oratione assiduus^ in labore indefessus ;

In cultu modesíus^ in vita simplex

;

Sibi parcus, in cceteros sancte prodigus ;
In utroque facilis, in castimonia severus ;

Si Pietas, si Religio, si Regula Veri
Non perit, ceternum vives, Venerande Sacerdos:
Hos cineres, hcec ossa sibi Deus, intimus hospes
Consecrat, et Christi servatjungenda triumphaj'

Escrevendo-me o mesmo Reverendo Chan-
tre mais de três annos depois do fallecimento
do Prelado (em 2 de Março de 1B09) me dizia

'

/
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o sefçuiníe: "Tem-me esquecido dízer-lhe que
os Doentes íem tido muito cuidado em recor-
rer a Deos por Intercessão do nosso Arcebis-
po Defunto; e os que melhoráo, pòem ao pé
do seu Retrato, que se acha no Hospital desta
Cidade, muitas offertas de cera ; e tem muita
fé nelle." Continuou esta pois que me repete
o mesmo em Carta escrita quasi sete annos
depois da precedente: he datada em 15 de Ja-
neiro de 1816; e me diz: "Nesta Cidade e
suas vizinhanças ha muitas pessoas, que tendo
qualquer moléstia, ou afflicçáo, recorrem á
alma do Senhor D. Fr. Caetano, e vào ao Hos-
pital desta Cidade, onde se acha o seu retrato,
e ahi deixáo a sua esmola; de sorte que o Hos-
pital tem quasi o mesmo em cada mez, como
lhe dava o dito Prelado em vida: e era tal o
concurso, que foi necessário tirar o retrato pa-
ra lugar menos público ; mas assim mesmo
concorrem com as esmolas : e outras pessoas
procuráo na Cathedral onde está a sepultura
do Prelado, e ahi fazem as suas supplicas a
Beos, e dizem que tem alcançado o que pe-
dem/'

FIM DO TOMO II,
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CAP. 10." Reforma dos Mosteiros de Religiosas.. 86

CAP. 11.° Seminário dos Orfáos, e Expostos.... 95

CAP. 12." Continuação dos trabalhos pastoraes na

Cidade até ao tempo, em que sahio para a pri-

meira Visita 102

CAP. 13.° Primeira Visita 108

CAP. 14.' Das consequências, que teve o facto de

levantar o Prelado a Cruz Primacial dentro do

Termo de Lisboa na jornada para Braga 125

CAP. 15.' Continuação dos cuidados na educação

pública, e soccorro temporal de ambos os sexos.. 134

CAP. 16.' Meios, que emprega para promover a

Lavoura, Commercio, e Artes mecânicas 137

CAP. 17.° Segunda Visita 144

CAP. 18.' De algumas cousas, que occorrêrao no

mesmo tempo da Visita, ou pouco depois j cuida-

dos acerca de provimento de Benefícios; e da

posse pacifica dos providos. Reforma de Conven-

tos ..
. 153

CAP. 19.° Determinações acerca dos ministérios sa-

cerdotaes, e comportamento dos Ministros. Moti-

vos de mortificação para o Prelado: seu soífrimen-

to, humildade, e espirito de pobreza 164

CAP. 20." Procura que se dê á luz a Vida e Obras

de S. Martinho de Dume 172

CAP. 2l.° Repartição dos prémios promettidos pa-

ra o anno de 1 793 igl

CAP. 22.' De outros empregos do zelo do Prelado

antes de sahir para a Visita deste anno, Instruc-

ções dadas aos Visitadores 184

CAP. 23.' Terceira Visita 198

CAP. 24.° Trabalhos, e desgostos, <iue continua a

ter por motivo de requerimentos de Dimissorias;
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e mais ainda de Renuncias, e Impetras de Benefí-

cios , , 203

CAP. 25.° Emprego , que fez da renda da Mitra

neste anno oi6

CAP. 26." Obras de caridade, e beneficência, com
que entra, e prosegue no anno de 1794 218

CAP. 27.° Trabalhos , que teve neste anno a res-

peito de ingresso de Religiosas nos Mosteiros. ., , 225

CAP. 28." Continua a matéria do Cap. antecedente 241.

CAP. 29.° Novos trabalhos, e desgostos acerca das

Igrejas, que deviao ser providas em Concurso. . . . 247

CAP. 30." Do que sofFre com diversos Aggravos,

e Recursos , que delle interpõem 253

CAP. 31.' Cuidados a respeito de Ordinandos, e

dos Orfâos 256

CAP. 32." Quarta "Visita 260

CAP. 33.° Idéa dada pelo mesmo Prelado do es-

tado presente da sua vida 2^2

CAP. 34.° Sobre Renuncias, e Impetras de Igrejas,

e Recursos 266

CAP. 35.° Novas provas .da sua cjommisera.ção , e

caridade 275

CAP. 36,° Quinta Visita , .
j_^,

280

CAP. 37.° Pensamentos acerca do exercicio do mi-

nistério Episcopal, e da authoridade dos Bispos, . 282

GAP. 38.' Novos trabalhos sobre Impetras, e Re-

nuacias, especialmente de Benefícios providos em
Concurso . 291

GAP. 39.° Continua a matéria do Cap. antecedente 298

CAP. 40.° Sobre Denuncias de Igrejas á Coroa, e

Recursos 313

CAP.. 41.° Sobre Ordinandos, e Seminários 324

CAP. 42.* Conventos de Religiosas. 332

CAP. 43.' Sexta Visita ....,,...,.... 336

TOM. II. Kkkk



^mH^

628

€AP. 44.° De outros trabalhos , e cuidados , que

neste anno accrescêrão aos ordinários 33S

CAP. 45.° Continuão diversos cuidados, e mortifi-

cações no novo anno, 347

CAP. 46." De huma grave doença do Prelado , e

consequências delia: Lições que nos dá de hu-

mildade 353

CAP. 47.° Continuão os cuidados acerca de provi-

mentos de Igrejas, de e Ordenações 359

CAP, 48." Cuidados acerca de Conventos de Reli-

giosas • 365

CAP. 49.° Cuidados com os Órfãos, e Pobres.... 368

CAP. 50." Sétima Visita 370

CAP. 51." Novos desgostos com parte do Cabido,

acerca de Examinadores Pro-Synodaes 372

CAP. 52.° O que passou a respeito de nomeação

de Promotor do Apostólico 375

CAP. 53.° Cuidados no que toca aos costumes , e

tirar os escândalos. 376

CAP. 54.° Diligencias na instrucção do Clero. Dá
á luz a Traducção de hum Tratado sobre a per-

feição na reza do Officio Divino, e celebração do

Santo Sacrificio do Altar, Trata da reforma do

Breviário, e Missal Bracarense .,.«.„ 337

CAP. 55." Trabalha em Fundação, e restabeleci-

mento de Casa da Congregação do Oratório .... 392

CAP. 56.° Oitava Visita ....,,..,.„,., 40»

CAP. 57.° Prohibe as compras e vendas nos Do-
mingos com excommunhão reservada a si 403

CAP. 58.° Do máo estado da saúde do Arcebispo:

e como apezar delle continua nas fadigas pastoraes

RO decurso do anno em que entramos 41/

CAP. 59.° Continuão os cuidados, e mortificações

Acerca de Ordinandos, e Provimentos de Igrejas:
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e de Ingresso em Religiões 420

CAP, (5o.° Cuidados, e providencias acerca do Se-

minário dos Offâos , e que se estendem ao bem
público _ _ 428

CAP. 6l." Do que praticou por occasião da morte
do Papa Pio VI. sobre o que já havia feito pela

noticia do seu extermínio 434
CAP. 6'2.° Nona Visita _ 438
CAP. 63." Das lições de humildade, e espirito de
pobreza, que o Arcebispo continua a dar com o
seu exemplo. Cuidado dos Pobres 440

CAP. 64.' Continua nos seus trabalhos pastoraes,

apezar da pouca saúde: Dimissorias: provimento
de Igrejas: denuncias de outras á Coroa 447

CAP. 65.' Trabalhos a bem dos dous Seminários. . 456
CAP. 66.' Cuidados, e providencias a respeito dos
Mosteiros ^Q2

CAP. 67.' Zelo na reforma dos costumes dos seus

Diocesanos, e cumprimento das respectivas obri-

gações de cada classe delles 466
CAP. 68.° Publicação de huma Pastoral contra as

abomináveis máximas do Filosofismo; e sobre re-

forma do Clero: e resultas da mesma publicação.. 471
CAP. 69.° Descripção, que faz do estado da Pro-

víncia por efFeito dos movimentos de guerra, que
houve no anno de 1801; e como se portou na

: execução de todas as Ordens, que lhe forâo ex-

pedidas a este respeito
, . 436

CAP. 70.° Continua a lamentar as desordens, que
havia assim em Renuncias, e Impetras de Bene-
fícios, como na entrada para o Sacerdócio. Cartas

ao Papa Pio VII 497
CAP. 71." Decima Visita. O seu sentimento acer-

ca da acceitação de Benefícios ,.,.,. 511

Kkkk 2
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CAP. 72." Resposta a dous Avisos do Ministro de

Estado acerca de dous Benefícios, que provera

pelo direito de devolução 515

CAP. 73.° Continuão-lhe as mortificações, e traba-

lhos a respeito de provimento de Igrejas, e Bene-

fícios. . 510

CAP. 74.° Resposta que deo ao Núncio Apostóli-

co a respeito da observância da Clausura das Re=

ligiosas: e lhe fulla na reforma de alguns abusos.

Respostas do Núncio 536

CAP. 75.° Continuação dos cuidados, e trabalhos

na coBservação, e melhoramento do Seminário dos

Órfãos, e dos outros Estabelecimentos de caridade 554

CAP. 76.° Undécima Visita. Humildade, e Carida-

de do Arcebispo 559

CAP. 77.* Entra em novo anno com espirito como

novo para o desempenho das obrigações pastoraes

acerca de Ordinandos, e da instrucção tanto des-

tes, como de todo o Rebanho, apezar de repeti-

das indisposições na saúde 562

CAP. 78.° Duodécima Visita. Outros trabalhos pas-

toraes com que remata este anno 56^

CAP. 79.° Fructo, que o Arcebispo colhe das suas

enfermidades corporaes; e como cresce na humil-

de desconfiança de si 577

CAP. 80.° Continuão cuidados , e trabalhos acerca

de Ordinandos, e Impetrantes de Benefícios .... 581

CAP. 81.° Recursos que interpõem do Arcebispo

ao Tribunal da Nunciatura, e á Meza da Coroa

do Porto 589

CAP. 82.° Decima terceira Visita. E outros traba-

lhos, com que remata o anno de 1804 594

CAP. 83.° Entra o Arcebispo no ultimo anno da

sua vida; e apezar do adiantamento da sua ni©»
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lestia^ dando-se aos diversos cuidados, e trabalhos

pastoraes , 599

CAP. 84.° Trata-se da elevação do Corpo de S.

Torquato: vai o Arcebispo ao Mosteiro: relação

desta acção, e das suas consequências 602

CAP, 85.° Resposta que dá ao Ministro d'Estado

sobre estudos para os Ordinandos, e o número que

se pertendia fixar destes 6lO

CAP. 86.° Resposta a hum Aviso da Secretaria de

Estado sobre a Impetra de huma Igreja de Con-

curso , 6l4

CAP. 87." Ultimas acções do Venerável Arcebispo:

sua ditosa morte : Exéquias, e veneração á sua me-

moria ,.,,..., , o ,,. o .,,..,,,, . dS
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